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NASREDDÎN HOCA ÜSTÜNE

Nasreddin Hoca, Türk dilinin konuulduu bütün ül-

kelerde, Türklerin ilikide bulunduu bütün uluslarda,

hemen hemen dünyann her yerinde ad bilinen, fkra-

lar azdan aza dolaan, hayat ve kiilii efsanele-

mi bir halk bilgesidir. Bu halk bilgesi sözünün altn

bir iyice çizmek gerek... Her ulusun, tarihi boyunca an-

cak birkaç tane yetitirebildii insanlardr halk bilge-

leri. Bunlar bir yandan kendi uluslarnn, bir yandan da

bütün dünya uluslarnn az, dili ve düünce antlar-

drlar. Söyledikleri her söz yaadklar çalarda olduu

gibi sonraki çalarda da geçerli olmakta, deerini ko-

rumaktadr. te bizim Nasreddin Hoca’mz da böyle bi-

risidir.

Bilim adamlar onun 13. yüzylda yaadn kabul

ederler. Hatta baz ipuçlarn deerlendiren bilginler

onun 1208 — 1284 yllar arasnda yaadm da ileri sür-

mektedirler. Bu yüzyl Anadolu’nun en kark en s-

kntl olduu bir yüzyldr. Selçuklu devleti parçalan-

m, küçük devletçikler halinde varlm sürdürüyor. Bir

yandan dtan gelen bask ve yamalar bir yandan iç
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karklklar; eski devlet ve toplum düzeninin bozulup
parçalanmasna, yer yer birer devletçik görünümünde
olan beyliklerin domasna yol açyor. Hocamzn fk-
ralarnda bu bozukluun, karmakln izlerine rastla-

mak mümkün. Rüvet yiyen kadlar, zalim beyler, bir-

birine güveni kalmam halk kitleleri Bütün bunlar
bugün bize birer masalm gibi gelebilir. Ama ben ka-
buJediyorum ki Nasreddin Hoca bir masal eri, bir efsa-

ne kahraman deildir. O, yukarda dar bir çerçeveyle

anlatmaya çaltm 13. yüzyl Anadolu ortamnda ye-

timi, bizim Olan, bizden olan biridir. . . Böyle olmasay-
d biz önü 7 yüzyldr içimizde yaatmazdk, bütün dün-
ya da onu benimsemez, sevmezdi.

Nasreddin Hoca’nm Sivrihisar’da doup, Akehir’de
yaad görüü yaygndr. Bugün onarlm durumda
bulunan türbesi Akehir’dedir. Son yllarda Akehirliler

Hoca’ya, kiiliine yarar biçimde sahip çkmakta, ad-
na Uluslararas enlik ve Yarmalar düzenlemektedir-

ler.

Nasreddin Hoca’mn fkralar yüzyllar boyunca halk

arasnda söylenip yaylarak günümüze kadar gelmitir.

Onun fkralar be yüzyl öncesinden kalma elyazmas
kitaplardan tutun da günümüzde yaynlanan kitaplara

kadar yüzlerce aratrmaya, eser ve makaleye konu te-

kil etmitir. Türkçe’nin dndaki dillerde » yaynlanan
kitap ve makalelerin says da pek çoktur. Bütün bun-

lar bir araya toplansa büyükçe bir kitaplk, bir belgelik

oluabilir. Bugün böyle bir çalma balam mdr; ya-

plmakta midili bilemiyorum. Ama zaman geçirilmeden

yaplmasn gönül ister... - • -
-

••••

— 8 —

Nasreddin Hoca bize bugün bile inceliklerini yitir-

memi, gelecekte de yitirmeyecek pek çok söz ve mizah
ant brakmtr. Bu inceliklerin özünde, yüzyllarn bi-

rikimiyle olgunlam Türk halk kültürünün özellikleri-

ni bulabiliriz. Ayrca halkn yaratcl, zekâ ve bee-
nisinin ulat doruklar da Nasreddin Hoca’nm kiilii

etrafnda geni halkalar oluturmutur. Bugün onun
adna söylenip yazlm bulunan fkralarn tümü ger-

çekten onunla m ilgilidir? Bunu kesin olarak ifade et-

mek güçtür. Ama Hoca’mn adna kaydedilmi baz fk-

ralarn 15. yüzyldan balayarak birçok eski kaynakta
yer aldn belirtmek gerek. Halktan kimselerin vaktiy-

le saylar az olan Nasreddin Hoca fkralarna zaman
zaman yenilerini kattklarn, yüzyllar boyunca bu ya-

ratma iinin sürüp geldiini biliyoruz. Böylece ortaya

iki Nasreddin Hoca çkmtr: Yaam Nasreddin Ho-

ca... Yaayan Nasreddin Hoca... Ben bunun ikisini bir

görmeyi yeliyor, size böyle sunuyorum. Ama bu küçük
derlemeye konular Hoca ile baz tarihsel kiiler arasn-

da. geçen fkralar almadm. Bunlar arasnda Timur’u

anmak gerek. Aratrmalar, Hoca ile Timur’un çada
olmadn gösterdii için bu fkralar özellikle kitaba

alnmamtr.

Kitabn sonunda, fkralarda geçen baz sözcüklerin

anlamlarn bulmay kolaylatracak bir küçük sözlük

vardr. Ayrca bir de kaynaklar bal altnda ki-

mi kitaplar sralanmtr. Bunlar Nasreddin Hoca ile

ilgili daha önce yaynlanm belli bal eserler olup ge-

rektiinde yararlanmak için konulmutur.
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ÇNDE BEN DE VARDIM.

Bir gön komular Hoca'ya sorarlar

:

«Hocam, dün gece sizin evden gürültüler duyduk.
Önemli bir ey m oldu?

«Yok canm... Benim kaftan merdivenden yuvarlan-

mt da...»

Adamlar üsteler

:

«Hocam, kaftan o kadar gürültü çkarabilir mi?»

Can sklan Hoca :

«Ne uzatyorsunuz canm, içinde ben de vardm.»

AY GÖZLEMEK...

Hoca gençliinde bir gün Sivrihisar'a gider. Yolda

gezerken birtakm insanlar» topltr olarak yüksekçe bir yer-

den gökyüzüne bakarken görür. Yanlarna sokulup ne

yaptklarn sorar... Adamlar da «Ramazan hilâlini görme-

ye çalyoruz,» diye cevap verirler. Bu söz üzerine Hoca

u cevab verir:

«Allah Allah! Bizim Akehirliler bunun araba tekerlei

kadarn görürler de bana msn deyip balarn bile kald-

rp bakmazlar. Çok garip kimselersiniz dorusu. u ka
kadarck ay göreceiz diye urap duruyorsunuz.»
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BEN ZATEN NECEKTM...

Hoca bir gün eei ile yolda giderken hayvan ürker
ve Hoca 'y srtndan yere düürür. Çoluk çocuk, kadn er-
kek toplanrlar bana, alay edip gülmeye balarlar. Hoca
hiç bozuntuya vermez:

«Ne gülüyorsunuz canm, ben zaten inecektim.»
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CANIM NEREDE STERSE

Hoca'nn can bir gün zerdali yemek ister. Ne yapsn, bir
merdiven alr ve etraf yüksekçe duvarlarla çevrili bir bah-
çeye girer. Daha birkaç zerdali yemeden bahçe sahibi
suç üstü yakalar onu. «Ne yapyorsun burada?» diye s-
ktrr.

«Merdiven satyorum efendi, alc msn?» der Hoca.
Adam, «Merdiven burada satlr m?» diye üsteleyince de
«Merdiven benim deil mi? Canm nerede isterse orada
satarm.» der ve savuur oradan Hoca.

\ ®

EL ELN EEN BÖYLE ARAR

Bir gün Akehir’in sözü geçer, klcnn her iki yan
da keser güçlü ve zengin bir adamnn eei kaybolur. He-
men tellallar çarya pazara, mahalle aralarna çkar ba-
rp çararak ararlar bu önemli kiinin eeini. Bu ara-
da Hoca'ya da aramasn söylerler. Hoca bu ...Öyle te-

peden inme, düüncesi alnmadan buyrulan eylere kar-

dr. Ama durumu da idare etmek gerek. Alr bam bah-
çelere, bostan aralarna gider. Türk'ü söyler, hayallere da-
lar, gezinir.

Hoca’y bu halde görenler- dayanamayp sorarlar

:

«Hoca, bu ne hal? Ne yapyorsun böyle tek bana?»
Eek aryorum...» der Hoca.

«Hiç böyle gezip dolaarak; türkü söyleyerek, balk
bahçel'k yerlerde eek aranr m?» derler ardndan.

Hoca sklmtr, ama yine de bulur
.
bir çaresini

:

«El, elin eeini böyle arar!» diye konuur.
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KARICIIM SEN DE...

Hoca nn kadlk ettii günlerde biri yanna gelir ve
komusundan ikayetçi olduunu söyler, derdini anlatr.
Adamn cezalandrlmasn istemektedir. Hoca adam din-
ler ve

:

«Haklsn» diyerek gönderir.

Biraz sonra adamn ikayetçi olduu komusu çkar
gelir. O da az önceki komusundan ikayetçidir. Derdini
anlatr, hakknn aranmasn ister.

Hoca onu da dinledikten sonra

:

«Haklsn.» diyerek bandan savar.

Konuulanlar dinleyen kars dayanamayarak sesle-
nir Hoca'ya

:

«Sen ne biçim kadsn? Birbirlerinden ikayetçi iki

adamn ikisi de hakl olur mu?»
Hoca ona da «Karcm sen de haklsn.» der.

ÇNDE GTMEYN DE...

Bir gün Hoca’ya öyle bir soru sorarlar:

«Cenaze götürülürken tabutun neresinde yürümeli?
Önünden mi yoksa ardndan m' gitmeli? Ya da sandan
m solundan m gitmek daha sevaptr?»

Hoca hemen yaptrr cevabn :

«çinde gitmeyin de neresinde giderseniz gidin.»

UCU DOLANMAZ SARIK...

Bir sabah Hocamz sarn saracak... Sarar, sarar

ama bir türlü ucunu arkaya raslatamaz. Bir kaç kez daha
dener, bouna, olacak gibi deil. Çaresiz kalr iin sonun-
da, «Bu sarktan bana hayr yok. Bari götürüp sataym.»
diye düünür, sar mezada verir.

Saf bir adam alc olur Hoca'nn sarna. Hoca o

kadar kzgndr ki sara, adamn yanna yaklap kula-
na unlar fsldar:

«Birader sakn bu sar alma... Artrmaya girersen

üzerinde kalr. Ucu arkaya dolanmaz bir sarktr bu...»

DÜNYA KAÇ ARIN?

Hoca’ya bir gün, öyle bir soru sorarlar

:

«Acaba dünyann boyu kaç arndr?»
O srada yoldan bir cenaze geçiyormu... Hoca, ta-

butu göstererek

:

«Bu soruyu bana deil, una sorun; o bilir. Bakn,
ölçüp biçmi gidiyor.»

BANA NE... SANA NE...

Boboazn biri i olsun diye yaklar Hoca'nn yan-
na :

«Hocam kar yolda bir tepsi baklava götürüyorlar-

d.»
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I

«Bana ne?» .

,

«Ama Hocam, sizin eve doru gidiyorlard.»
Bu

,
;
sözün üstüne Hoca, basar boboazn yüzüne

azar:
, ....

'

«Sana ne?» ... . .. ...

ÂEM BÜLBÜL BU KADAR ÖTER.

Hoca’nn can meyve yemek ister. Ve hemen daiar
komusunun bahçesine. Ne bulursa attrmaya balar.
Biraz sonra çkar gelir bahçe sahibi komu. Bu srada
Hoca aacn birinin banda attrmakla meguldür mey-
veleri. Komu sorar

:

«Ne iin var burada?»

«Ben bülbülüm, çktm aacn dalna ötüyorum.» der
Hoca.

Bu cevap meraklandrr adam: «Haydi bir öt de gö-
relim.» diye seslenir.

Hoca, azn büzerek birtakm sesler çkarmaya ba-
lar, hiç bozuntuya vermeden. Adam, HoCa'nn çkard
sesleri dinledikçe katla katla bir gülme alr ve: «Hiç bülbül
böyle öter mi? Bu ne biçim büîbüilük?» diye sorar.

Hoca adamn yumuadn görünce laf yetitirir;
«Acemi bülbül bu kadar öter.» der.

AY ALIP SATMADIM. y

; - Hçca -pazapK yerinde dolarken adamn biri yaklaa-
rak selâm verir Hoca’ya :

..sr-i’ûl 6 __

«Hocam, bugün ayn kaç?»

Hoca belki iyi niyetli, belki de muzip olan bu adama :

«Bilmem, bugünlerde hiç ay alp satmadm.» diye

cevap verir.

MÜJDENN BÖYLES...

Hoca çocukken evlerinin ahrn temizlermi. Bir gün

yine temizlik yaparken bir köeyi biraz fazla kazm ola-

cak ki ahr duvarndan bir delik açlr. Bu delikten ban
uzatnca komunun ahr görünür. Bakar ki ahr dolusu

öküz var. Hemen anasna koar:

«Ana ana müjdemi var... Eskiden kalma, bir ahr do-

lusu öküz buldum sana.»

DOKUZA DA RAZI...

Hoca’ya rüyasnda dokuz akçe vermiler. «On olmaz-

sa almam» derken uyanvermi.

Bakm ki avcu bombo, akça filan yok. Hemen göz-

lerini kapayp avucunu açm; «Dokuza da razym, tek

akçeleri verin.» demi.

DÖVE DÖVE HELVA ...

Hoca bir gün Konya’ya gider. Bir helvac dükkann-

dan içeri girip sormadan balar tezgahtaki helvadan ye-

meye. Helvac sorar

:

- 17 - F: 2



«Be adam, selamsz, sabahsz, para pul vermeden
ne diye baladn helva yemeye?»

Hoca bu sözleri duymamazlktan gelir, devam eder
helvay attrmaya. Helvac ne yapsn, sille tokat Hoca'y
dövmeye balar. Bu dayaa da aldr etmeyen Hoca, fr-
sat buldukça avuçlaya avuçlaya devam eder helva" ye-
meye. Yedikçe de öyle der :

«Ne 7 ho adam u Konya’llar! nsan hem dövüyor-
lar, hem de tka basa helva yediriyorlar.»

DOSTLAR ALI— VERTE GÖRSÜN

Hoca, bir zamanlar pazara çkar; dokuzunu bir akçe-
ye ald yumurtalarn onunu bir akçeye satarm...

Ahbaplar dayanamayp sormular *

«A Hoca, bu ne biçim ticaret?»

Hoca sakin sakin vermi cevabn

:

«Maksadm kazanç deil, dostlar al-verite qör-
sün.»

YE KÜRKÜM, YE!

Hoca’y bir ziyafete çarrlar. Günlük elbiseleriyle
gider ziyafet verilen yere. Kimse aldr etmez; ne yer
gösteren olur, ne de buyur eden. Hoca içlenir, evine gidip
kürkünü giyer ve tekrar gelir. Ta uzaktan Hoca'y gören-
ler yol açp buyur ederler.

— 18 —

Ba köeye kumlan Hoca kürkünün eteini sofraya

doru uzatr ve herkesin akn baklar arasnda u
sözleri söyler

:

«Ye kürküm, ye!»

m

DÜNYANIN DENGES...

Meraklnn biri Hoca'ya bir gün öyle bir soru sorar:

«u dünya ne kadar tuhaf... Sabah oldu mu insanla-

rn her biri bir yana gidiyor. Kimi u yana, kimi bu yana!

Neden ola?»

Hoca düünür, düünür ve u cevab verir:

«Neden olacak? Hepsi bir yana gitse dünyann den-

gesi bozulur da ondan.»

MNARE DEYNCE...

Hoca gençliinde bir arkada ile okumak için Kon-

ya’ya gitmi. Arkada biraz cahil, biraz merakl öyle de-

mi Hoca'ya

:

«Bu minareleri nasl yaparlar acaba?»

Hoca öyle bîr düünür, ve «Bilmiyor musun yahu!

Kuyunun çini dna çevirirler minare olur...» der.

•
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YORGAN GTT, KAVGA BTT

Bir gün iki adam, geceyars Hoca’nn kapsnn önün-de kavga ederler. Sesleri duyunca Hoca, kaldrr kafasn,
dinlemeye koyulur. Kars:

«Yatmana bak efendi, sana ne.» dediyse de dinlete
mez.

Hoca kalkar, gecedir serinlikte üümeyeyim diye sr-

tna yorgam da alr, dar çkar. öyle seslenir adamlara:

«Yahu nedir bu kavga gürültü? Gece yars kap ön-

lerinde kavga m olur?»

Adamlardan biri yaklaarak Hoca’nm srtndan yor-

gan çekip alr ve kaçmaya balar. Öteki de aknlktan
baka bir yana kaçp gider.

Üzgün ve souktan titremekte olan Hoca eve girince

kars sorar

:

«Efendi kavgann asl neymi?»
Hoca düünceli düünceli öyle cevap verir:

«Ne olacak bizim yorganm kavgann sebebi. Yor-

gan gitti, kavga bitti.»

@

DEL DEDKSE...

Hoca bir gün öütmek çin deirmene bir çuval bu-
day götürür. Sra beklerken bakalarnn çuvallarndan

frsat buldukça avuç avuç kendi çuvalna buday doldu-

rurmu. Deirmenci uzaktan görünce yaklap öyle de-

mi :

«Ne yapyorsun be adam?»
Hoca bam kaldrm :

«Ben delinin biriyim, ne yaptm nerden bileyim?»

diye cevap vermi; r n

Deirmenci hiç beklemedii bu söz karsnda ikin-

ci bir soru daha sormak zorunda kalm.
«Peki, deli isen bakalarnn çuvalndan alacana

kendi çuvalndan alp onlarnkine koysana.»

Hoca bakm ki i kötü :

«Deli dedikse, zrdeli deil..» deyivermi.

•
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BANA GÖRÜNME DE...

Hoca'y kandrmlar, bir çirkin kadnla evlendirmi-
ler. lk gecenin sabahnda Hoca çarya çkarken kadn
sormu

:

«Efendi, yaknlarnzdan kimlere görüneyim
, kimler-

den kaçaym?»
Kandrldna içi yanan Hoca u cevab vermi :

«Bana görünme de, kime görünürsen görün.»

SESNN GÜZELL...

Hoca bir gün hamama gider... Bakar ki kimseler yok,
atar elini kulana, bir güzel türkü söyler bara bara.
Hamamda yanklanan ses kulana ho gelir Hoca'nm.
çinden, «Benim sesim amma güzelmi de haberim yok-
mu.» diye geçirir.

Hamamdan çkar çkmaz doru camiye gider ve öle
vakti de yakn olduu için balar temcit okumaya. Ho-
ca'nn bu sesini duyan adamn biri öyleee seslenir yol-
dan:

«Be adam! Bu çirkin sesinle zamansz temcit okuyup
niçin herkesi rahatsz edersin?»

Hoca sesini keser, biraz düünür ve eliyle erefeyi
göstererek u karl verir: ,

«Hayr sahibinin biri buraya bir hamam yaptrm ol-
sayd, sen benim sesimin güzelliini o zaman görürdün.»

22

KMN Ç YANIYOR?

Dostlarndan biri Hoca’y evine davet etmi. Bir sü-

re oturulduktan sonra balla kaymak koymu Hoca’nn

önüne. Bir süre bal, kayma ekmekle yiyen 1 Hoca durma-

dan bal kâsesini de parmayla syrrm. Adam

:

«Hocam,» demi «sade bal içini yakar.»

Hoca bu, böyle her sözün altnda kalacak cinsten

biri mi?

«Vallahi,» demi «kimin içi yanyor, orasn Allah bi-

lir.»

KENDN BALIK SANMI...

Birkaç dostu bir gün Hoca'ya Akehir gölüne balk

avlamaya gitmeyi teklif ederler. Israra dayanamayan yu-

muak huylu Hocamz kabul eder bu teklifi ve gider onlar-

la balk avna.

Göl kenarnda adamlar balk an suya atnca Hoca

da balklama dalar göle. Arkadalar, «Hoca ne yapyor-

sun?» diye barrlar. O da ban sudan çkararak u
karl verir:

«Hiiç... Kendimi balk sandm da...»

TE BEN DE ONU DÜÜNÜYORDUM

Hoca bir gün bir bahçeye girmi, eline ne geçerse ko-

parp doldurmaya balam çuvala. Bu srada bahçe sa-

hibi çkagelmez mi? Hoca ile aralarnda u konuma ge

çer:

— 23 —



«Ne aryorsun burada?» . :

«Bu sabahki frtna beni buraya att.»

«Bunlar kim kopard peki?»

«Frtnann zoruyla neye tutunaym dedimse elimde
kald.»

«Ya bunlar çuvala kim koydu?»

«te kardeim, ben de sen gelmeden önce bunu dü-

ünüyordum.»

GENÇLNDE DE

Bir gün Hoca, ata binmek ister. Hayvan yüksek ol-

duu için binemez. «Ah, gitti gençlik!» diye yüksek sesle

yaknr. Sonra da etrafna baknarak kimsenin olmad-
na emin olunca unlar der

:

«Ben senin gençliinde de ne olduunu bilirim.»

' HAVASI AYNI

Hoca bir gün Konya’da vaaz verirken «Buramh hava-

syla, bizim Akehir'in havas ayn.» demi.

Cemaat, «Nereden bildin?» diye sorunca Hoca he-

men yaptrm cevabm...

tförada he kadar yldz varsa, burada davar.»

' •
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TARFES BENDE!

Hoca'nn can cier yemek istemi. Elindeki birkaç
kuruuyla da cier alp tutmu evinin yolunu. Yolda rast-
lad bir ahbab Hoca’ya:

«Hocam, bu cierin nasl piirileceini biliyor mu-
sun?» diye sormu. Hoca da :

«Bilmiyorum.» diyerek karlk vermi.
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Adam bir cier yahnisinin yaplmasn anlatrken Ho-
ca dayanamam ve öyle demi:

«Ben bütün bunlar aklmda tutamam, hiç olmazsa bir
kâda yaz da ver.»

Adam yemek tarifini bir kâda yazp Hoca’nn eline
tututurmu. Bir elinde cier, bir elinde kât parças ko-
yulmu yola Hoca. O anda bir çaylak gelip elindeki cie-
ri kapt gibi havalanm göklere. Hoca akn akn
birkaç adm komu ama kuun arkasndan, bir sonuç
alamam. Göklerdeki kuu nasl yakalasn? Çkm yük-
sekçe bir tan üstüne ve çaylaa öylece seslenmi :

«Bo yere kanat çarpp durma! Kaptn cieri az
tadyla yiyemezsin, çünkü tarifesi bende kald.»

6

KARANLIKTA SA, SOL

Hoca’ya birisi konuk olmu. Gece yatarlarken adam,
«Hocam,» demi «Sanda bir mum vard, versene.»

Hoca öyle cevap vermi :

«Yahu, bu karanlkta sam solumu nereden bula-
ym?»

KOLAYI VAR

Birisi Hoca'ya, «Bam aryor, ne yapsam?» diye
sormu.

Hoca;

«Vallahi geçenlerde benim de diim ard, çektir
dediler çektirdim.»

. •
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BUNCA TAVUA BR HOROZ

Bir gün çocuklar Hoca'y hamama davet ederler. Y-

kanrlarken «Hadi, yumurtlayalm.» diye balarlar tavuk

gibi çrpnp gdaklamaya... Ardndan da önceden hazr-

ladklar yumurtalar petamallarnn altndan çkarp or-

taya koyarlar. Hoca'dan da yumurtlamasn isterler, srar

ederek

Hoca birden göbek tana çkp, balar horoz gibi

çrpnp ötmeye. «Ne yapyorsun, Hocam?» diye sorunca

da öyle der çocuklara :

«Bunca tavua bir horoz gerekmez miydi?»

r •

i

i
,

ACELEYE GELD DE...

Bir düün evinde tam yemek yenecekken Hoca elin-

de bir tomar kâtla gelmi kapnn önüne.

«Bunlar efendinindir, ona verilecek.» demi. çeri gi-

rip kâtlar ev sahibinin eline tututurup, sofraya çök-

mü... Balam ne varsa yemeye. Ev sahibi bakm ki

kâtlarn en üstünde ad san yok:

;
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«Hocam bu kime ait, belli deil. Üstünde yazs yok.»
Hoca hem yemee devam etmi hem de vermi ce-

vabn

:

«Kusura bakma, onun içinde de yaz yok. Aceleye
geldi de...»

BURASI DEL

Bir akam üstü kaps çalnr Hoca'nn. Açar bakar
ki bir yoksul. Hoca , buyur eder adama, ne istediini so-
rar.

Adam, «Tanr misafiriyim.» der. Hoca da:
«Ho geldin olum, ama onun evi buras deil, u-

ras.» diye cevap verir, yakndaki camiyi göstererek.

’®

EEN BAI

Bir gün Hoca’nn eeinin yularn çalmlar. Sana
soluna bakm ki görünürlerde kimsecikler yok. Kime so-
rup soracak; çaresiz hayvann kulandan tutup getirmi
evine.

Birkaç gün sonra yolda bir baka eein banda
görmü yular. «Allah Allah!» demi, «Bu' eein ba bi-
zim ama, bedeni nasl olmu da deimi.».

GYSLERN NE YANDAYSA...

Gevezenin biri Hoca 'ya bir gün öyle bir soru sorar;
«Hocam, gölde abdest alrken yönümü ne tarafa dön-'

meliyim?».
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Hoca gülümser ve u karl verir:

«Giysilerin ne yandaysa o yana dön evlât!»

9

N ASLI

Konya kads rüvetçinin birisiymi. Kim gelirse gel-
sin hediyesiz hiç bir i yapmazm. Hoca’nn da bir gün
mahkemeden bir ilâm almas icabetmi. Durumu bildii
için bir çömlek bal alm kucana, kadya gitmi. Ho-
ca’nn ii hemen görülmü, istedii belgeyi vermiler.

Kad akam evinde öyle bir parmak çalm bala,
bakm ki alt koyu çamurla dolu. Hemen Hoca’ya bir

adam göndermi

:

«Hocam, Kad efendi seni çaryor. lâmn bir yerin-
de bozukluk varm, onu düzeltecek.»

Hoca, bu sözü duyunca öyle demi

:

«Bozukluk ilâmda deil, bal çömleinde.»

UTANCINDAN

Hoca’nn evine hrsz girmi. Hoca hemen yük dola-
bna girip saklanm. Hrsz evin her tarafn aram tara-m ama çalnmaya deer bir ey bulamam. Bu srada
gözüne ilien dolaba yaklam ve «e yarar bir ey
var m?» diyerek açm. Bir de bakm ki Hoca dimdik
duruyor dolabn içinde. Heyecanla:

«Aaa, sen burda msn?»
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Hoca :

«Evet buradaym, çalacak bir ey bulamayacan
bildiim için utancmdan saklandm.»

#

CÜBBE GDNCE

Hoca eeinin üstünde baa çalmaya giderken s-
kr ve iner. Cübbesini hayvann üzerinde brakp bir ke-

narda ihtiyacn giderir. Döndüünde bakar ki eein
üstündeki cübbenin yerinde yeller esiyor. Hemen eein
semerini çözüp srtna vurur ve:

«Getir cübbemi, al semerini!» der.

BAHARLARA SÖZ YOK

Bir tand Hoca'ya «u insanlar ne gariptir; yaz ge-

lir scaktan, k gelir souktan yaknrlar.» demi. Hoca
«Sus be cahil adam,» diye konumu, «hiç baharlara bir

ey diyen var m?»

PE UN DA SERLR...

Bir komusu Hoca'dan çamar ipi ister. Hoca'nn
vermeye gönlü yoktur. Ama bir türlü yok da diyemez. Bir

bakaym diyerek içeri girer ve çknca öyle der

:

«Kusura bakma komum, bizimkiler ipe un sermi-
ler.»
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Adam göz göre göre aldatlp aptal yerine konul-
masna raz olmaz, kzar...

«Amma da palavra attn Hocam, hiç ipe un serilir

mi?»

«Niçin serilmesin? Canm vermek istemeyince ipe

un da serilir.»

e

TANRI GB M, KUL GB M PAYLATIRAYIM?

Mahallenin çocuklarnn eline nereden geçtiyse bir
kucak ceviz geçmi. Bir türlü pay edememiler aralarnda
bu cevizleri. Kavga, döü, gürültü... Tam ilerin kzt
srada Hoca geçiyormu oradan. Çocuklar cevizleri pay-
latrmas için Hoca'ya bavurmular.

«Hoca, ne olur u cevizleri bize güzelce bölütürü-
ver...»

Çocuklar bir kenara toplam Hoca, geçmi cevizlerin

bana:
«Tanr gibi mi, kui gibi mi paylatraym cevizleri?»

diye sormu. Çocuklar da hep bir azdan, «Tanr gibi pay-
latr.» diye barmlar. Bunun üzerine Hoca bir avuç ce-

viz alm çocuun birine vermi. Bir iki cevizi de bir ba-
kasna... Birine de üç avuç, bir ikisine de birer ikier ver-

mi,.. Kimisine de hiç vermemi...

Bunun üzerine çocuklar balamlar itiraz etmeye.

«Kimimize az, kimimize çok verdin, kimimize de hiç verme-
din. Olur mu bu?»

u karl vermi Hoca: .

«Siz benden Tanr gibi paylatrmam istemediniz mi?

Tanrnn ii böyledir. Dilediini dilediine verir, istediine
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az, istediine çok verir; istediine hiç vermez. Herkes de
ksmetine boyun eer.»

BAINI UNUTMASIN

Hoca'nn Konyal bir arkada varm. Ticaretle u-
raan bu adam sk sk Akehir'e gelir Hoca’nn evinde ko-

nuk olur, yer, içer, yatar sonra da çeker gidermi. Her

ayrlnda da :

«Hocam ben her gelite seni aryorum. Sen de Kon-

ya'ya gelince beni ara, bir ac kahvemi içersin.» dermi.

Bu sözleri söyleyen adamn samimiyetini denemek is-

teyen Hoca bir gün Konya'ya gidince onu aram. «Han
köelerinde yatmaktansa varp arkadama gideyim. Hem
gönlü ho olur, hem de ben rahat ederim.» diye düün-
mü. Adamn tarif ettii gibi evi aram, bulmu. Kapy
çalaca srada pencereden bir ba görmü perde ara-

lndan dar bakan. Sevinmi Hoca, arkadam evde

buldum diye. Kap açlm. Bir kadn:

«Kimi aryorsunuz?» diye sormu.
Hoca :

«Ben Akehir'den geliyorum. Efendinin yakn arka-

daym ...» diyecek olmu.
Kadn Hoca’nn bu sözünü yarda kesmi

:

«Ho geldiniz, safalar getirdiniz... Ama efendi yok,

bir i için dar çkt. Akama da gelmeyecek.»

Bu sözleri duyan Hoca arr; bir pencereye, bir ka-

dnn yüzüne bakar

:
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«Demek öyle!...» der. «Efendi’ye benden selâm söy-

le, bir daha evden ayrlrken ban pencerede unutma-

sn.»

©

BU DA DÜÜNÜR

Hoca bir gün pazarda bir It^n

satldn görür. çini bir sevinç kapiar ve öyle düü-

nür : *

§3,.—
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«Demek ki bunlar bu kadar para ediyor... Bu ufa-
ck ku on iki altn ederse bizim evdeki baba hindi en az
yüz altn eder.»

Koltuuna alr hindiyi doru pazar yerinin yolunu
tutar. Kimse Hoca nn hindisine on iki altndan fazla ver-
meyince can sklr

:

«Az önce ufack bir ku bu paraya satld. Bu onun
kaç kat görmüyor musunuz?»

Adamlar

:

«Hocam o papaandr, konuur. Kymeti bu yüzden
fazladr,» derler.

Hoca da hiç bozuntuya vermeden, öyle der:
«O konuursa bu da düünür.»

BU NASIL MEMLEKET?

Bir k günü Hoca bir köyden bir köye gitmeye niyet-
lenir. Eeine binip koyulur yola. Konya ovasnda k k-
yamet var, her taraf buz donmu... Birden etrafm köpek-
ler alr Hoca'nn. Her biri bir yandan saldrrlar üstüne.
Hoca iner eeinden eilir ki bir ta alp vursun, yerler
don... Hangi taa el attysa oynamyor yerinden. Çar ;

siz kalr ve üstüne doru gelen köpeklere bakarak elini
açar:

«Hey Allah’m, bu nasl memleket? Talarn baia-
yp, köpeklerini salmlar!» :

ALT! PARMAK OLMAZSA

Hoca bir ziyafette pilav kak dururken avuç avuç,

be parmayla yer... Adamlar merak edip sorarlar sebe-

bini. Hoca düünmeden öyle der:

«Alt parmam olmad için.»

•

BEN DE SANA...

Hoca bir gün aka olsun diye komularndan birinin

kazlarndan birini yakalar ve cübbesinin altna saklaya-

rak yürümeye balar. Biraz gitikten sonra «Acaba kaz

ne yapyor?» diye cübbesinin eteini aralayp bakar.

Kaz, ban uzatp «Suuuus...» deyince Hoca da öyle
karlk verir: «Hah, ben de sana öyle diyecektim.»

#

KOLAYI VAR

Bir gün Hoca’nn evine bir hrsz girer. Kars yatak-

ta seslenir Hoca'ya :

«Efendi kalk eve hrsz girdi galiba?»

Hoca öyle karlk verir

:

«Hiç oral olma karcm, yeter ki o çalacak bir ey
bulsun. O zaman elinden almak kolay!»
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DOLMA HESABI

Hoca bir ziyafette dolmay ikier ikier attrr. Sof-
radakiier «Bunun mutlaka bir anlam vardr.» diye düü-
nürler. Niçin böyle yaptn sorarlar Hocaya :

Az dolma dolu Hoca güçlükle cevap verir

:

«kisi farz, ikisi sünnet; dördü de ssa canma min-
net...»

NE YAPACAKMI?

Hoca bir gün camide cübbesini yitirir. Sa solu ara-
clarsa da bir türlü bulamazlar. Hoca çevresindekilere :

«Cübbemi bulursanz bulun, yoksa bilirim yapacam
ten!» diye çkr.

Adamlar telalanr, bir daha ararlar sk sk etraf
Neyse bulunur cübbe... Hoca giyinirken cübbeyi, birf yak-
lar yanna, öyle der:

«Cübbe bulunmasayd ne yapacaktn;-Hocam?» (
*

Hoca gayet sakin r
' " 1 ; J

--
1,

\r* «IVe; yapacaktm ki? Gidip
,
bir yenisini alacaktm el-

bette. ..» —
.{

I

YA TUTARSA!

Hoca bir gün Akehir gölünün kysna oturmu; bir

elinde kepçe, bir elinde çanak bir eyler yapmakta...

Görenler yaklam yanna :

«Hocam ne yapyorsun burada tek bana? Elinde

kepçe, kartrp duruyorsun suyu.»

«Bir ey deil.» demi Hoca. «Göle yourt mayal / >-

rum.»
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Adamlar güimü : «’.ahi Hoca, hiç göl maya tutarm?»
Hoca ar ar u karl vermi:

«Ben de .biliyorum tutmayacan... Ama ya bir de
tutarsa?»

EEN AKLI

Bir komusu Hoca’dan bir i için eeini ister. Ho<
ca da «Gideyim eee danaym, gönlü varsa vereyim.»
der. Ahra gider ve bir süre sonra geri döner. «Gönlü ol-
mad komu, kusura bakma. Diyor ki, beni ele verirsen
hem kulama vururlar, hem de sana küfür ederler.»

•

BZ BURAYA GÖÇMEDK M?

Hoca'nn evine hrsz girmi, ne var ne yoksa topla-

yp denk yapm çkp gitmi. Hoca da arkasndan geride
ne kaldysa yatan yorgann srtna vurup dümü ada-
mn arkasna. Hrsz evine varnca dönüp bakm ki bir

adam geliyor ardndan. «Be adam, senin burada ne iin
var?» diye çkm Hoca'ya. Hoca da öyle demi

:

«Biz bu eve göçmedik mi?»
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SONRA DÖVERSE...

Hoca, olunun eline bir su testisi verip «Git unu dol-

dur da getir, sakn krma ha!» demi ve suratna da bir

tokat indirmi. Görenler «Hoca,» demiler «neden vurdun

çocua, testiyi krmad ki.» Hoca u cevab vermi :

«Krdktan sonra, dövsem de yarar salamaz ki!»

@

PERDEY BULAMAZLAR...

Bir e dost toplantsnda aka olsun diye Hoca'nn eli-

ne bir saz verip, «Haydi Hocam biraz çal da güzel güzel

dinleyelim.» demiler.

Hoca saz eline alnca mzrab öyle bir tellerin üze-

rinde aa yukar rastgele dolatrm, böylece de anlam-

sz sesler çkarmaa balam.
«Aman,» demi oradakiler, «hiç böyle saz çalnr m?

Perdelerin üzerinde usulüyle gezinmek gerek.»

Bu söze cevab u olmu Hoca’nn:

«Onlar perdeyi bulamazlar da aramak için gezinip du-

rurlar. Ben buldum ite! Niçin bou bouna gezinip dura-

ym?»

SUYUNUN SUYU

Köylünün biri bir gün bir tavan getirir Hoca’ya, Ho-

ca da onu bir güzel arlar, yedirir içirir. Ertesi hafta köy-
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lu yine gelir, «Gecen hafta bir tavan getlrdfydlm ya.»
diyerek... Hoca buyur eder, içeri alr. Çorba içirir, karnn
doyurur Sonra da «Getirdiin tavann çorbas.,, diye
a fe bile eder. Adamn gönlünü yapar gönderir. Bir hafta
sonra birkaç köylü gelir. «Biz sana geçenlerde tavsan
getirenin komularyz.» derler. Hoca onlar, da evine alr,
arlar, nesi var nesi yoksa önlerine döker. Bir süre son-
ra birkaç köylü daha çkar gelir Hoca’nn evine. Hoca
bunlar da içeri alr, konuk eder. «Kimlersiniz, hangi köy-
densiniz?» diye sormay da ihmal etmez. Köylüler, «Biz
sana tavan getiren köylünün komularnn komusu-
yuz.» derler. Hoca hiç aldr etmez, yemek zaman sof-
ra kurulunca ortaya bir tas su getirip koyar. Adamlar a-
rrlar ve «Efendi bu ne?» diye sorarlar Hoca'ya. O da
hiç bozuntuya vermeden, «Tavann suyunun suyu

»

der.
.

’

T HER GÜN BAYRAM OLSA DA...

Bir ktlk zamannda Hoca’nn yolu bir köye urar
Bakar ki herkes bol bol yiyip içmede. Baklavalar, börek-
ler, her türlü yemek var her evde. «Buras ne bolluk yer
böyle? Her taraf açlktan krlrken burada bu ne bol-
luk?» diye arp sorar Hoca. Adamlar, «Be adam,» der-
ler; «sen gününü bilmez misin? Bugün bayram... Halk ne-
si var nesi yoksa yiyip içiyor.» Bunu duyan Hoca «Ah
keke her gün bayram olsa da, u yoksul halk sknt çek-
mese.»

HAYVAN SOLAK

Hoca bir gün kervanla yola çkacakm. Atn binek
tana çekmiler. Atlam, fakat ters binmi. Adamlar,
«Hocam ters bindin.» deyince öyle cevap vermi :

«Yok canm hayvan solak.»

©

— 41 —



KONMASINI ÖRENEMEM

Bir gün Hoca odun getirmeye gider daa. Dönüünde
eeinin

^
aya kayar ve uçurumdan aa yuvarlanr.Aa doru uzanr Hoca bir iyice görmek için, «Bizim

eek,» der, «Uçmasn örenmi ama, konmasn henüz
örenememi.»

#

TAIMA PARASI...

Hoca bir takm yükte ar, pahada hafif eyasn bir
hamala verip giderken yolda adam gözden kaçrr. Ara-
yp taraa da bouna... Bir daha bulamaz; eyadan da,
hamaldan da umudunu keser.

Bu olaydan on gün sonra Hoca kaybettii hamala
rastlar yolda, hemen yolunu deitirip kaçar adamdan.
unu görenler niçin böyle davrandn sorarlar Hoca'dan.O da öyle açklar:

«Adam tam on gündür benim eyalarm tayor. Ya
benden on günlük tama paras isterse!..»

#

NASIL OLSA...

Hoca’nn besili bir kuzusu varm. Hoca onu çok se-
ver, kuzu da onu elendirinmi. Arkadalar bir gün, «Ho-
ca, bugün - yarn kyamet kopacakm. Nasl olsa geçip

42

gideceiz, hiç olmazsa u kuzuyu kesip yiyelim.» derler.

Hoca hiç oral olmaz ama adamlar çok srar ederler. So-

nunda dayanamaz kuzunun kesilmesine izin verir.

Bir aaçlk, otluk dere kenarna giderler. Kuzunun eti

atete kzartlr. Yerler içerler. Bir süre sonra arkadalar

soyunurlar. Kimisi güre tutmak için, kimisi de derede y-

kanmak için tek bana brakr giderler atein banda
Hoca’y.

Hoca da bir güzel toplar ortalktaki elbiseleri. Tutar

yanmakta olan atein içine atar. Geri dönen arkadalar

bakarlar ki elbiseleri yok, anlarlar Hoca’nn atee attn.
«Ne yaptn a Hoca?» diye çkrlar kendi akllarnca. Hic;

istifini bozmadan öyle der Hoca :

«Elbiseyi ne yapacaksnz canm? Nasl olsa bugün-

yarn kyamet kopacak.»

©

SOL AYAIMIN ABDEST YOK

Hoca abdest alrken su yetimemi. O da sol ayan
ykamadan gitmi camiye. Namaza dururken sol ayan
kaldrm, tek ayak üzerinde durmaya balam. Camide-

kiler, «Hoca, bu ne biçim namaz? Niçin tek ayak üzerin-

de duruyorsun?»

Hoca ban çevirmi : «Ya ne yapaym, sol ayamn
abdesti yok.»
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ya ÇNDE BEN OLSAYDIM?

Hoca'nn gömleini ykam kars. Kurumas için de
bi aacn dalna asm. Bir süre sonra ye! esmi, gönie-
düürmü yere. Bunu gören Hoca, «Bize bir kurban

kesmek borç oldu.» demi. arm kars, «Neden?» di-
ye sormu. «Neden olacak?» demi Hoca, «Ya gömlein
içinde ben de alsaydm?»

HANG KIYAMET?

Hoca ya «Kyamet ne zambn kopacak?» diye sor-
mular. Hoca da «Hangi kyamet?» demi. Adamlar ar-
mlar, «Kaç kyamet var ki hangi kyamet?» diyorsun de-
miler.

Hoca u karl vermi:
«ki kyamet var; karm ölürse küçük kyamet, nen

ölürsem büyük kyamet. Siz hangisini soruyorsunuz?»

GÖE MERDVEN...
’

Bi gün papazlar Hoca'ya öyle bir soru sormular:
«Sizin peygamberiniz miraçta gökyüzüne nasl çkt

bize söyler misin?»

Hoca hemen u cevab vermi:
«Allah iyiliinizi versin. Bunu bilmeyecek ne var? Si-

zin peygamberiniz sa için kurulan merdivenle...»
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AL ABDESTN, VER PAPUCUMU

Hoca bir gün derenin kysnda», abdest alyormu.
Ayaklarn da sarktp abdestini tamamlad srada pa-
pucunun teki suya dümü, akntya kaplarak gitmeye
balam. Bir süre koup tutmak isteyen Hoca birdenbire
su derinleince daha ilerleyememî. Olduu yerde kala-
kalm. Göz göre göre gitmi Hoca'nn ayakkabs. Buna
içerleyen Hoca, dereye arkasn, dönüp bir güzel yellen-

mi ve bozmu abdestini. Sonra da öyle demi :

«Al abdestini, ver papucumu.»

@

HOCALARIN GEÇM YOLU

Hoca bir gün Akehir gölünde ykanacakm. Elbise-

sini soyunurken cebinden bir cönk dürnü. Seyre-

denler ne yazl bunun içinde diyerek açm, okumular.
Bakmlar ki «Ölü nasl ykanr, cenaze namaz nasl kl-

drlr, telkin nasl verilir...» gibi eyler yazi.

«Hoca, ne yaparsn bunlarla?» diye sormu adamlar
Hoca da «Gönü! açmaya yaramaz ya, bunlar,» demi,
«hocalarn geçim yolu.»

,
1.

@

BEN NASIL KURTARAYIM? , c? •,,, .
. .

< Bir gün - ezan okunurkenrn inaren in , dibinden geçi-

yormu Hoca. E:
lini.. kulana; koymu.ye,.aadan yu kg r-
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ya doru öyle seslenmi müezzine :

«Ne yapaym babacm? Tutmu dalsz budaksz bir

aaca çkmsn. Ben nasl trmanp da seni kurtaraym?»

DEVEYE KANAT VERSEYD

Hoca bir gün camidekilere öyle konumu:

. «Tanr’ya ükredin ki develere kanat vermemi.»

Bir adam seslenerek nedenini sormu Hoca'dan.

O da öyle demi : «Deveye kanat verseydi, damlar-

nz çoktan banza yklmt.»

©

TE MD
KUA BENZEDN

Bir gün Hoca bir leylek tutup evine getirir. Ayakla-

ryla gagasn ve kanatlarn uzundur diyerek bçakla ke-

ser ve salverir. Ardndan da, «Bak ite imdi kua ben-

zedin» diye söylenir.

GEÇ YDM, GEÇ

Hoca bir gün mezarlktan geçerken bir köpei mezar

talarndan birine pislerken görür. Gam sklr ve yesrden

- 4©

bir sopa alarak vurmak için elini kaldrnca köpek de Ho-
ca nn üzerine atlmak ister. Hrpalanacan anlayan Ho-
ca kendine doru gelmekte olan köpee yol vererek,

|
«Geç yiidim, geç» der.

@

KARNIMDA YANGIN VAR...

Hoca bir gün çorba içerken azn yakar ve feryad
ederek sokaa çkp komaya balar. Kotukça da .«Sa-
vulun kardalar, karnmda yangn var!» diye barr.

©

SEN BANA BEN DE ONA

Bir gün Hoca’nn kars komu kadnlarla göl kenar-
r na çamar ykamaya giderler. ehrin zenginlerinden biri

o gün oralar gezmekteymi, kadnlar görünce durup ba-
kar. Hoca'nn kars adama öyle barr: «Bre herif ne
bakyorsun?» Adam «Bu kimin karsdr?» diye sorar, Ho-
ca'nn kars olduunu söylerler.

Adam ertesi gün Hoca'y çartr ve «Falanca kadn,
senin karn mdr?» diye sorar. Hoca, «Evet benim kann-
dr.» deyince adam da «Git onu buraya getir.» der. Hoca
«Ne yapacaksn?» diye çkr. Adam, «Ona bir soru so-

racam.» der. Hoca da «Gel sen bana sor, ben de gidip

ona soraym.» dîye cevap verir.



TEPES ÜSTÜ..,

Hoca ölmeden önce u vasiyette bulunmu:
«Ben öldüüm zaman, mezarma tepemin üstüne gö-

mün...»

Dinleyenler sebebini sormular bu vasiyetin. Hoca da
öyle açklam:

«Kyamet kopunca dünyann alt üstüne gelecek ya!
Eer beni dediim gibi gömerseniz, o zaman ben de ye-
rimden dosdoru kalkarm.» .

KIRK AKÇELK' BALTA ->
:

Hoca bir gün baka bir ehre gitmek ister. Yola çk-
madan önce de baltay salam bir dolaba kilitler. Kars,
<• Erendi baltay kimden saklyorsun?)) dîye sorar. Hoca
oa .«Kimden olacak, kediden saklyorum.» cevabîm verir.
Kars arm bir halde , «Kedi baltay ne yapsn?) der.
Hoca gülerek :

'
: - •

i i.

: «A' karcm, iki akçelik ciere sulanan kedi, krk
akçelik baltay almaz m?»- - 'i-, . %

‘..‘i/’ v ^ . r < \ ~r : t,*"*. j? î'; A

^jVjlpKAFTANIN, ÇNDE
,

.
; ,v T.'

Bir gün Hoca'nn kars, kocasnn kaftanm ykar ve
kurumas için bir aacn da|i|ia asar. O srada evden çk-

makta olan Hoca kaftan aaca çkp evi gözetleyen bir

adama benzetmitir. Hemen karsna ok ve yayn getir-

mesini söyler ve adam niyetine daldaki kaftana nian

clr. Ok kaftan delip geçince evin kapsn iyice kapatp

yatana yatar.

Sabahleyin kalktnda bakar ki daldaki adam deil

kendi kaftandr. Hemen ellerini açp:

«Çok ükür, iyi ki içinde ben yoktum .Olsaydm çok-

tan ölmütüm.» diye dua eder.

ÖRDEK ÇORBASI

Bir ktlk gününde Hoca bakm ki evinde yiyecek bir

ey yok. Eline geçirdii bir kuru ekmek parçasn alp

Akehir gölünün kysna gelmi. O srada gölde bir sürü

ördek yüzmekte, oynamaktaym. «Koaym, bir ikisini

tutarsam yerim.» diyerek kovalam ördekleri. Ama tuta-

mam. Tutamaynca da balam ekmek parçasn suda

slatarak itahla yemeye. Görenler sormular, «Hoca, ne

yapyorsun böyle?» diye. Hoca da u cevab vermi:

«Ördek çorbas yiyorum.»

©

ZAHMET ÇEKMESN

Hoca ormanda odun keserken, babo brakt ee-

ini kurt yer. Hoca kurdun ardndan bakarken bir baka

. ...— 49 — F: 4



Horn
d

r
<<Br6 k°^’ kUrt kaçyor!>> dl'ye barmaya balaroca, «Bo yere barma kardanr, öyle de olsa bövleoe o,Sa bizim eek gitti. HiÇ olmazsa tok karnna kurt y^,kua doru zahmet çekmesin.»

V

KUYRUU BAKA YERDE DEL

Hoca bir gün eeini pazara götürüp satmak ister.
Yolda giderken bakar ki kuyruu çamur olmu. Ortalkta
su bulacak yer de yok, hem de Hoca'nn can su aramak,
kuyruu ykamak istemiyor.. Tutmu kesmi hayvann
kuyruunu ve heybesine atm .

w
Pazarda biri eee müteri olmu. Fakat kuyruksuz ol-

duunu görünce almak istememi, burumu sezen Hoca,
«Sen pazarla bak, efendi,» demi; «kuyruu baka yerde
elei!, heybede.»

BADAT'A GTMEK GEREK

Bir tand gelir Hoca’nn yanma:

«Aman Hocam, senden bir isteim var. Badat’taki

hddir° 9
Uma

/
riektup 0öndermem gerek. Senin yazn imlân

iyidir. unu bir yazsana!»
Hoca biraz düündükten sonra u cevab verir:

i
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«Olmaz! Badat'a gidecek vaktim yok!»

«Hocam ben sana Badat’a git demedim ki, mektup

yaz dedim.»

Hoca adam bandan savmak için öyle konuur:

«Ben kendi yazm ancak kendim okurum. Bu mektu-

bu okumak için de Badat'a gitmek gerek.»

©

O BZDEN KRL

Hoca bir gün göl kenarnda karsyla birlikte çama-

r ykamaya gider. Tam ie balayacaklar srada bir

karaku gelir ve sabunu kapt gibi havalanr. Kars,

«Yeti efendi sabunu kapt.» dediyse de Hoca kln bile

kprdatmaz. «Telalanma karcm,» der «Baksana sim-

siyah olmu zavall, o bizden daha kirli, varsn temiz-

lensin.»

©

SU KUU

Bir gün yolda giderken Hoca'nn eei susam,

uzaktan gölü görünce de dayanamayp komu. Fakat ko-

tuu yer yüksekçe bir yarn ba imi. Eek neredeyse

kendini uçurumdan atacakm ki aniden bir kurbaa fr-

lam önüne. Hayvan da bundan ürküp geri çekilmi. Bu

güzel raslantya çok sevinen Hoca u dörtlüü söylemi:

«Aferin su kuu
Hak ettin bu ii

Ürküttün eei
Sevindirdin dervii»
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Sonra da cebinden birkaç akçe çkarp göle atm ve
«Hadi su kular, aln u akçeleri de tatl tatl helva yi-

yin.» demi.

@

BRAZ DA BZ...

Bir yaz günü akam yemeine çarmlar Hoca'y',

Sofra kurulmu ve çorba konulmu ortaya. Ev sahibi
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akacnn biriymi... Misafirlere küçük küçük kaklar
kendine de bir kepçe, balamlar çorba içmeye. Herkes

küçük kakla içmeye çalrken ev sahibi kepçe kepçe

çorbay içmeye devam eder, içtikçe de : «Oooh öldüm!

Oooh öldüm!» dermi. Hoca bakm ki ötekilerde ses

yok. Adama öyle demi ve kapm elinden kepçeyi:

«Efendi hazretleri u kepçeyi verin biraz da biz öle-

iim...»

STEDN KADAR VÂDE

Bir dostu Hoca’dan vâdeyle borç para istemi. Hoca
da, «Para veremem, çünkü yok; ama istersen istediin ka-

dar vâde vereyim.» demi.

©

ÜSTÜNDE BEN OLSAYDIM

Hoca bir gün eeini yitirmi. Hem arar, hem de ük-
redermi. Yanndakiler «Anladk eeini aryorsun... Peki

ararken niçin ükrediyorsun?» diye sormular. Hoca'nn
karl u olmu :

«Nasl ükretmeyeyim? Ya eein üstünde ben de
olup birlikte yitseydim?» .
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CMRNN BR
Cimrinin biri Hoca'ya «Demek Hocam, sen de para-

y seviyorsun. Ama neden sevdiini söyler misin?» Hoca,
hemen u cevab verir: «Adam senin gibilere muhtaç et-

mez de ondan.»

ANALARININ YASI

Hoca'mn tavuu kaybolmu, aradysa da bulmakmümkün olmam. Hoca hemen bir siyah bez parças bu-
lup, parçalam ve tavuun geride brakt civcivlerin
boynuna geçirmi .Görenler merak edip niçin böyle yap-tm sormular.

«Analarnn yasn tutuyorlar.» diye karlk vermi.

NEDEN YEMEZSN?

Hoca'mn cam kaygana yemek ister. Bir bakkal dük-
kanna gidip, «Yumurtan var m?» diye sorar. «Var, hem
de günlük.» cevabm alnca «Peki, yan, baln da var
m?» diye ikinci bir soru sorar. Bakkal «Onlar da var.»
dey.nce öyle çkr Hoca: «Peki neden kaygana yapp
yemezsin öyleyse?»
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(CM SÖYLED?

Hoca cebine eftali doldurup yola çkm. Yolda rast-

lad ahbaplarna öyle demi : «Cebimdekilerin ne oldu-

unu bilene en iri eftaliyi vereceim.» Adamlar hemen
«eftali...» demiler.

Hoca, «Allah, Allah, bunu size kim haber verdi?» diye

cevap vermi.

HAYALN DE KOKUSU

Hoca’mn can bir gün çorba ister. «Duman üstünde,

bol naneli, ya salças yerinde bir çorba olsa...» diye.

Bu srada kap çalnr ve içeri elinde bir tasla komunun
çocuu girer. «Anam hasta,» der, «varsa biraz çorba ve-

rin.» Bu sözü duyan Hoca: «Hay Allah, bizim komular
hayalin de kokusunu alyorlar.» diye söylenir.

KENDS SANMI...

Hoca bir gün yolda giderken bîr adamla karlar.

Sanki krk yllk ahbab imi gibi balar adamla uzun uzun

konuup dertlemeye. Tam ayrlaca srada adama dö-

nüp, «Affedersin arkada ben seni tanyamadm.» der.

Bu söz üzerine arp kalan adamcaz,» yi ama,

madem ki beni tanmyordun, ne diye sabahtan beri çe-

ne çalp duruyorsun?» diye çkr. Hoca gülmeye balar
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ve «Sarn sarma, cübben cübbeme o kadar benziyor-

du ki, seni kendim sandm.» der.

BEN SENN DÜÜNDEN GELDN DE BLRM

Hoca bir gün akam evine geldiinde karsnn sura-

tn çok ask bulur .«Aman karcm ne oldu?» diye so-

rar .Kars, «Az önce basalndan geldim, komumuzun
kars hastayd ya, sana ömür...» der. Hoca, « yi ama kar-
cm ben senin düünden geldiini de bilirim.» diye ce-

vap verir.

•#

BUNDAN SANA NE?

Bir gün adamn biri yolda koa koa yaklar Haca'-
nn yanna, «Hoca efendi, bir olun oldu.» der. Bunu du-
yan Hoca «Çok ükür.» diye karlk verir. Adam «Müjde-
mi versene?» diye üsteleyince Hoca dayanamaz, «Olduy-
sa benim bir olum oldu, tabii ükrederim, bundan sana
ne?»

BERBERN ACEMS
Hoca bir gün bir berbere gitmi. Saçlarn usturayla

kaztmak istiyormu. Oturmu berberin önüne... Bir de
bakm ki adam hem acemi, hem de usturas kör. «Ya
sabr...» deyip gözünü yummu. Berber usturay sürttük-

çe yer yer kanatm Hoca'nm ban. Hiç oral olmaz, kes-

tii yere pamuk yaptrrm.

Bu duruma dayanamayan Hoca frlayp kalkm ber-

berin önünden. Adam, «Hocam, yars kald, bitiyor...»

aediyse de dinlememi Hoca... Ve can acsyla unlar

söylemi

:

«Sen bamn yarsna pamuk ektin. Brak da, ben

de varp dier yarsna keten ekeyim.»

#

ÇIKINCA BOAZINA SARILACAIM

Hoca bir gün su testisini doldurmak için dere kysna
gider. Tam suya daldraca srada testiyi düürür elin-

den. Balar testi yava yava suyun dibini boylamaya.

Hoca da bekler dururmu derenin kysnda. Görenler

sormular «Hocam, ne bekliyorsun burada?» diye. Hoca
da, «Testi suya dald,» demi, «çkar çkmaz boazna
sarlacam.»

KABAHAT BENDE M?

Bir gün eei çalnm Hoca’nn. O da dert yanm,
yana yakla. Boslarndan biri çkm, «Ahr kilitlemen ge-

rekmez miydi?» diye.. Birisa «salam bir kap olsayd.» de-

mi. Bir bakas da «Hrsz ahra girip eei götürürken

siz neredeydiniz?» diye konumu. Bütün bunlar dinleyen

Hoca dayanamam, «Yahu insaf edin, hep kabahat ben-

de mi, hiç hrszda suç yok mu?» diye cevap vermi.

@
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KAZAN ÖLDÜ DEYNCE...

Hoca komusundan bir kazan ister. ini bitirince de
aka olsun diye içine bir tencere koyarak geri götürür.
Tencereyi gören komusu «Bu da nesi Hocam?» der. Ho-
ca da, «Kazan gebeymi, bize gelince bunu dourdu.»
diye cevap verir. Adam «Pek iyi.» diyerek alr kazanla ten-
cereyi.

i

Bir süre sonra yine kazan ister Hoca. Ama bu kez ge-

ri götürüp vermez. Birkaç gün sonra komusu Hoca nn

evine gelip kazanm ister. Hoca, «Sizin kazan sizlere

ömür... Geldii gün ölüp gitti. Banz sa olsun.» der.

Adam da gülerek, «A Hocam,» der «Hiç kazan ölür mü?»

Bunun üzerine Hoca öyle konuur: Komu ,komu; ka-

zann dourduuna inandn da, neden öldüüne inanm-

yorsun?»

BRAZ DAHA GDEYM M?

Bir gece yatakta kars Hoca’ya «Efendi biraz ileri

gider misin?» der. Hoca üstünü bam toplar, giyinir ve

yola düer. Epey bir yol aldktan sonra sabahleyin bir ta-

ndna rastlar. Adam «Yahu Hocam böyle sabah sabah

nereye gidiyorsun?» Hoca da «Vallahi bilmiyorum, yalnz

sen bizim eve git hanma sor bakalm, daha gideyim mi,

gitmeyeyim mi?»

•

ÖLMESEVD...

Hoca bir i için Konya'ya gelmiken yolda biri kar-

sna çkar. Selâm verip durdurur Hoca’y. «Hocam,» der,

«duyduuma göre, galiba, sizin hanm vefat etmi.» Hoca

düünmeden u karl vermi:

«Ölmeseyai, zaten ben onu boayacaktm.»
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BAKA BR EY YTRMESN
Bir gün Hoca'ya dostlarndan biri «Hocam, sizin ha-

nm akln yitirmi.» der. Hoca bir düünceye dalar. Adam
«Neden düündün Hocam?» diye sorunca da «Bizim han-
mm eskiden beri aki yoktu, acaba baka bir ey mi yitir-

di, diye düünüyorum.» der. ,

MDYE KALIR MYD?

Bir komusu «Hoca efendi seride krk yllk sirke var

m?» diye sormu. Hoca da «Var.» diye karlk vermi.

Adam «Bir fincan versene...» deyince Hoca, «Veremem,
eer her isteyene verseydim krk yldan imdiye kalr

myd?»

ASLI OLMASA GEREK

«Hocam,» demiler, «Senin hanm niçin bu kadar çok

geziyor?»

«Asl olmasa gerek.» diye cevap vermi Hoca. «Eer
çok gezseydi yolu bir kerecik de bizim eve urard.»

HIRSIZ KM?

Hoca'nn evine hrsz girmi. Hoca da, usulca kalk-m sezdirmeden hrszn papuçlarn saklam. Hrsz
aranm .taranm ama evde çalacak bir ey bulamam,
©erî çkmak için kapya yaklam, bakm ki ayakkab-
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lar yok. Çaresiz, öylece frlam sokaa... Bu srada Ho-

ca kapya çkp, «Tutun, hrsz var!» diye barmaya ba-
lam. Yetien konu komu yakalamlar yalnayak hrsz.

Hrsz «nsaf edin yahu,« demi «eve giren benim doru
ama, papuçlarm çalan kendisi.»

©

OLUMUN BABASI

Hoca bir gün kara elbiseler giymi, karalara bürün-

mü, «Ne oldun, bu ne?» demiler. «Olumun babas öl-

dü de, onun yasn tutuyorum.» karln vermi .

GÖNLÜ RAZI OLMAMI

Hoca bir gün deirmenden gelirken, merkebine bin-

mi, un çuvaln da kendisi srtlanm. «Hoca» demi gö-

renler «niçin un çuvaln kendi srtna vurdun da eee
yüklemedin?» Hoca u cevab vermi: Hayvancaz bu

kadar kahrm çekiyor, beni tayor. Hem kendim bineyim,

hem çuval yükleyeyim, buna gönlüm raz olmaz doru-
su...»

® -

DAHA YEN GELM
Hoca bir gün bir ehre gitmi. Yolda rastlad ehir-

linin biri selam vermi Hoca'ya, «Bugün ne?» demi. Ho-

ca'nn verdii karlk u:
«Valahi, ben bu ehre yeni geldim, günlerini daha ö-

renemedim.»

@
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UYKUSU KAÇMI

Hoca bir gece sokakta geziyormu. Bekçiler «Ne ar-

yorsun, bu saatte sokaklarda?» diye sktrmlar Hoca’-

y. Hoca da u cevab vermi :

«Uykum kaçt da onu aryorum.»

KAVUKTAYSA KERAMET...

Adamn biri selâm verip durdurur yolun ortasnda Ho-

ca'y. Bir mektup vardr elinde, «Hocam, benim okumam
yazmam yok, unu bana bir okur musun?» der. Hoca alr

mektubu, öyle bir göz gezdirir ve adama geri verir:

«Bakasna okut.» der.

Adam armtr, «Niçin Hoca efendi?» diye sor-

maktan kendini alamaz .Hoca da u karl verir adama :

«Batanbaa Arapça, okuyamam.» Adam Hoca’y öyle

bir süzer, «Ayp be Hoca, haydi benden utanmyorsun, hiç

olmazsa bandaki u kavuundan utan.» der. Bunun üze-

rine Hoca çkarr bandaki kocaman kavuunu... «Al,»

der adama; «Kavuktaysa keramet, sen tak, sen oku.»

HEPSNN TAD! AYN

Hoca pazara üzüm satmaya gidiyormu. Çocuklar

yolunu kesmiler. «Hocam, ne olur biraz üzüm ver!» diye

yalvararak istemiler .Hoca da hepsine azar azar dat-m üzümden... Çocuklarn pek houna gitmi olacak ki

tekrar istemiler.

Kendini bunlardan kurtarmak isteyen Hoca çocukla-

ra öyle seslenmi :
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«Küfedeki üzümlerin hepsinin tad hep ayn. Bunun
için az da yeseniz, çok da yeseniz fark etmez.»

ÇÖMLEE BAKILIRSA...

Hoca ramazan günlerini hesaplamak için her gün
çömlee bir ta ctyor, böylece de ayn kaç olduunu ta-
lar sayarak hesaplyormu. akay seven bir komusu
gizlice bu çömlee bir avuç ta atar ve bir süre sonra da
Hoca’ya «Bugün ayn kaçyd?» der. Hoca, «Ezbere biie-
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mem
,
gidip çömlee bakaym.» diyerek evine gider. Otu-

rup sayar ki çömlekte yüzyirmi ta var. «Bunun hepsini

söylersem ayp olur.» diyerek adama «Bugün ramazann

krkbei.» der. Adamcaz çok arm görünür bu söze,

«Hocam hiç ramazann krkbei olur mu?» iin içinde bir

i olduunu anlayan Hoca «Olmaz, olmaz ama, sen ge-

ne bana ükret. Çömlee baklrsa bugün ramazann yüz-

yirmisiydi.» der.

ALLAH VERSN!

Hoca bir gün evinin damnda çalyormu. Aaya
bir dilenci gelmi ve seslenerek Hoca'y yanna çarm.
Kim olduunu, ne istediini anlamayan Hoca, iini gücü-

nü brakarak adamn yanma inmi. Adam, Hoca yanma
gelince, «Allah rzasiçin bir sadaka!» demi .Hoca dilen-

cinin bu davranna çok sinirlenmi, bir ders vermek için.

Adama «Yukar gel!» demi .Dilenci yukar gelince de ku-

lana eilip, «Allah versin.» diyerek bandan savm.

DA ARDINDAK UMUT

Hoca bir gün eeini yitirmi... Ararken hem saa
sola bakar, hem de türkü söylermi. Görenler «Hocam,

eei kaybolan türkü söylemez. Bu ne hal?» demiler.

Hoca biraz düünmü ve :

«Eei her tarafta aradm bulamadm. imdi bütün

umudum u gördüünüz dan ardnda. Orada da bula-

mazsam vay halime! Siz asl o zaman duyun türküyü.»

demi.

@
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HANGMZ SATACAK BU TURUYU?

Hoca arada bir turuculuk da yapar, mahalle mahal-

le, pazar pazar gezerek satarm turularn.
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Bir gün yine turu satarken yolda, huysuzluu tut-mu eein... Hoca ne zaman «Turu! turu!» diyecek ol-
sa eek de çirkin sesiyle anrmaya balarm. Birkaç
kez bu böyle yinelenmi. Baramad için hiç turu sa-
tamam Hoca.

Bir kalabalk yere geldiklerinde Hoca bir daha «Tur-
u!» a iye oaracak olmu, eek yine brakmam. Bu da-
ruma çok kzan Hoca eee dönmü :

«Yahu ne baryorsun, turuyu sen mi satacaksn
ben mi?»

EEE NÇN TERS BNM?
'

<D
_

.

Hoca bir gün eeine ters binmi’ gidiyormu. Yol-
dan geçenler merak edip sormular:

«Hocam, neden eee ters biniyorsun?»
Hoca öyle cevap vermi :

«Eekle ayn yolda, ayn yönde gittiimi görmemek
için.»

HUYSUZ EEK

Hoca eeini satmak için pazara götürmü. Görüp
bakmak, ilerine gelirse almak için etrafna toplananlar
olmu. Bunlardan biri eein kuyruuna bakmak istemi,
çifteyi yemi. Bir bakas da dilerine bakmak için az'-
na elini uzatnca eek bir güzel srm adam. Bu yüz-
den, kimse yaklaamam korkudan eein yanna. «Ho-
cam bu eek çok huysuz, be para etmez.» demi mü-
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ferilerden biri. Hoca da, «Para etmeyeceini ben de bi-

liyorum .öyle bir pazara götüreyim de ne çektiimi gö-

resiniz dedim.» diye cevap vermi.

#

ZYAFET DEDN

Hoca’ya arkadalar «Hep biz sen: davet, edecek de-

iliz ya, bir kez de sen bize ziyafet ver.» derler. Hoca,

«Ben kt kanat geçinen bir adamm, altndan kalkamarn

bu ziyafetin.» dediyse de aldr etmezler. Hoca da ba-

kar ki olacak gibi deil «Buyurun gidelim.» der.

Eve geldiklerinde kars Hoca’ya çkr : Bu kadar

adam ne diye çardn efendi, evde yiyecek ne var ki?»

Hoca güler... «Sen üzülme karcm. Bana bir çorba

tas ver, ii halletmesini bilirim.» der. Sonra da bo tas

eline alarak misafirlerin yanna varp öyle konuur:

«Arkadalar, kusura bakmayn. Evde ne odun var,

ne ya var, ne de pirinç... ayet olsayd çorbay piirip u
gördüünüz tasla ortaya getirecektim.»

#

GEÇEN HAFTAK

Hoca hamama gitmi .Üstü ba kirli, eski olduu için

kimse itibar etmemi. Buna ramen çkarken hamamcya

bol para vermi. Bu ie aran hamamc Hoca’y kapya

kadar uurlam, «Yine buyur.» demi.
,

Bir hafta sonra Hoca yine hamama gitmi .Kendisini

bir güzel ykamlar, keselemiler, kurulamlar... Büyük

bir ilgi ile ne gerekiyorsa yapmlar. Hoca çkarken ha-

67 —



mamcya yine para vermi .Ama önceki hafta verdiinin
yars bile deilmi bu para. Hamamc akn akn Ho
ca’nn yüzüne bakmaya balam, Hoca da hamamcnn
bu baklar üstüne unlar söylemi

:

«Bu verdiim para geçen haftaki ykanmam içindir.
imdikini sorarsan onu da geçen hafta vermitim.»

’

m

BORÇ YÜZÜNDEN

Hoca'nn esnafn birine borcu vardr. Esnaflktan
olacak, adam iki de bir de yolunu keser rezil edermi Ho-
ca’y. Bir gün yine Hoca, alacaklsnn kendisine doru
gelmekte olduunu görmü. Bu kez de Hoca sinirlenmi
adama... «Bana bak, benim sana kaç akçe borcum var?»
diye seslenmi. Alacakl «Elli akçe...» demi. ki eliyle

adamn yakasna yapan Hoca, «Yarn ge! yirmi akçeni,
öbür gün de yirmi be akçeni vereyim. Hepsi eder krk-
be akçe... Geriye be akçe kalyor .Behey utanmaz
adam, be akçe için neden bu kadar eziyet edip, e dost
içinde beni rezil ediyorsun?»

KÖRDÜN KUYRUU KOPARSA...

Hoca nn avcl da varm. Bir gün arkadayla bir-
likte avlanmaa gitmiler.

Bir kurt ininin önüne geldiklerinde arkada merak
edip içeri girmek istemi. Hoca istemediyse de engel ola-mam arkadana... Hoca darda beklerken kocaman
bir kurt gelivermi. çeriye girse arkadan paramparça
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edecek. Kurt tam ine girecekken Hoca da kurdun kuyru-

una yapm. Kurt jgirmek ister, Hoca çeker... Bir çe-

kimedir balam... Kurt tepindikçe de ortalk toz duman
içinde kalm. Arkada içerden «Hocam, nedir bu toz du-

man?» diye barnca Hoca fena halde kzm... «Kurdun

kuyruu koparsa sen o zaman gör tozu duman.» demi.

PAZARIN YOLU

Hoca bir gün tavuklarn satmak için pazara götürü-

yormu. Pazara yaklanca acm, hayvanlar kafesten

çkarp önüne katm, öylece gitmek için... Kafesten kur-

tulan tavuklar nereye gideceklerini arp her biri bir ta-

rafa kaçmlar. Bu duruma kzan Hoca eline bir denek
alarak tavuklarn arasndaki horozun üstüne yürümü
ve :

«Seni gidi kendini beenmi mahlûk seni!.. Her ge-

ce sabahn yaklatn biliyor, milleti yatandan kaldr-

yorsun da; urada pazarn yolunu bulamyorsun.» diye ç-

km.

PEN PARA...

Hoca'nn borcu varm birine. Adam yol, sokak; el

alem demez önüne çkp rezil edermi Hoca’y. Bir gün

yine kapsn çalm Hoca güler yüzle içeri alm adam.

Hal hatr sorduktan sonra sözü borca getirip «Gözün ay-

dn komu, borcumu ödeyeceim.» demi. Hem aran
hem de sevinen alacakl «Ne zaman?» diye sormu.
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Hoca da «Diken ekîim dostum, diken!» diye cevap
vermi. Adamcaz bu diken sözü ile alacak arasndaki'

ilikiyi kavrayamam anlamadan ve hayretle bakm
Hoca’nn yüzüne. Ama oral olmam Hoca ve devam
etmi konumasna: «Dikenler büyüyecek, koyun sürü-

leri arasndan geçerken yünleri taklp birikecek. Bunlar
toplayp iplik yapacam. plikler kuma, kumalar elbi-

se... Elbiseleri pazarda sattm m tamamdr i. Senin bor-

cunu ödediim gibi zengin bile olacam.»
Adamcaz Hoca’nn anlattklarna gülmeye balam

«Olur mu böyle ey?» diye düünerek. Hoca bu kaçrr
m frsat; yaptrm hemen lafn

:

«Nasl olsa iini bilirsin! Pein paray görünce gülme-

ye baladn...»

BEN ÖLDÜM...

Hoca odun kesmek için ormana gider... Bir aaca
çkp bindii dal kesmeye koyulur. Oradan geçenlerden
biri öyle seslenir Hoca’ya :

«Hocam bindiin dal kesiyorsun, düeceksin.»
Yolcu yoluna devam edip gider, biraz sonra da Hoca

tepetaklak yerde bulur kendini. Akl bana gelince ko-

ar adamn gittii tarafa... Yakasna yapr:
«Düeceimi bildin, dütüm... Çabuk öleceim zama-

n da söyle.»

Adam bakar ki kurtulu yok, u yalan uydurur

:

«Eeinin üzerindeyken hayvan üç defa, arka arkaya

«Zart, zart, zart!» ederse ite o zaman!»

Hoca bunu kafasnn bir köesine koyar, unutmaz.

Neden sonra bir gün pazara giderken Hoca’nn eei
adamn dedii gibi zartlamaya balar. Bunun üzerine

«Ben öldüm!» diyen Hoca eekten iner ve boylu boyunca

uzanr.

Bu durumda gerçekten öldü sanrlar Hoca’y. Ta-

buta koyup mezarla doru yola çkarlar. Giderlerken bir,

iki yol az çkar karlarna... «Hangisinden gidelim?»

diye bir tartma balar. Ortaln kztn sezen Hoca

tabuttan bam çkarr ve eliyle iaret ederek :

«Ben salmda u yoldan giderdim...» diye sesle-

nir.

@

AAÇTAN ÖTEYE YOL GDER...

Mahallenin çocuklar Hoca’nn krmz papuçlarna

göz dikmiler. Bir oyun yapp Hoea’ya taklmak ve pa-

puçlarn saklamak istemiler... Hoca da durumu anla-

m.
/ ; i

, Bir gün bir yerdeki aaca çkp çkamayacan sor-

mular Hoca’ya. Bu konuda aralarnda iddiaya girimi-

ler. Hoca da papuçlarn beline sokup, aaca trmanmaya

balam. Çocuklar hep bir azdan :

«Hoca, aacn banda papuçlarn ne yapacaksn?

Nasl olsa ineceksin, aada braksana!» diye seslenmi-

ler. Hoca da çkt daldan alayl bir sesle öyle konu-

mu : .

«Belki aaçtan öteye yol gider, hiç inmeden yoluma

devam ederim. Papuçlarm bu yüzden yanma aldm.»
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BZM TEKR NEREDE?

,riin

H°Ca
:.r fy

bir gün etlice bir Yahni ister. Kasabagfdp k kilo et alr ve eve gönderir.
Hoca'nn kars yahniyi piirirken komular, ç.kage-

r. aozü gonlu tok, eli açk olan kadncaz komularna

yahni ikram eder. Yemein tamamn yer - içer öyle evle-

rine dönerler.

Bütün gün, yahni Özlemiyle akam zor eden Hoca

evine döner. tahla oturur sofraya. Biraz
- sonra kars

önüne bir tabak bulgur ayla bir kak koymaz m? Hoca

hiddetlenerek sorar ne olup bittiini...

«Efendi,» der kars, «eti bizim tekir yedi.»

Bu sözü duyan Hoca sinirlenerek eline bir sopa alr

ve Tekir'i aramaya koyulur. Bir süre sonra Tekir görünür,

bir deri bir kemik... Yürüyecek gücü yok, iskelet gibi .

.

Hoca akn akn : «Hatun, yahnilik eti u bizim Tekir

mi yedi?» diye sorar. Kars da, «Evet Efendi, o hnzr ye-

di.» diye cevap verir.

Bunun üzerine Hoca, alr eline el terazisini ve tartar

Tekir kediyi... Tam iki kilo çeker Tekir. Bunun üzerine ka-

rsna öyle çkr Hoca :

«Hatun! u, gördüün bizim Tekir tam iki kilo geldi.

Öyleyse, yahnilik et nerede? ayet et bu ise, bizim Tekir

nerede?»

FNCANCI KATIRLARI...

Hoca'nn can kasabann mezarln gezip dolamak

istemi. Akam üstü, hava da biraz karanlkça olacak ki

aya taklm ve bir çukura yuvarlanvermi .Kendi ken-

dine «Böyle mi yatlr mezarda? Cennet, Cehennem...» di-

ye düünürken mezarln yanndaki yoldan çngrak ses-

leri gelmeye balam... «Ne ola acep?» diye kafasn kal-

drp bakm ki fincanc katrlar ...

Tam o anda bir çukurluktan uzanan bir insan ba
yetivermi hayvanlarn ürkmesi için. Katrlar saa sola



dalm, yükleri de zarar görmü. Katrclar da Hoca'y bir

güzel dövmüler.

Yüzü gözü kan içinde evine döner Hoca. Kars, «E-
fendi bu halin ne? Nereden geliyorsun böyle?» diye sorar.

Hoca da «Öte dünyadan.» der. Kars Hoca’mn akacl-m bildii için öyle bir soru daha sorar:

«Öte dünyada ne var ne yok?»
Hoca kederli kederli öyle cevap verir

:

«Fincanc katrlarn ürkütmezsen kötü bir ey
yok!...»

•9

HÂLDEN BLMEK...

Hoca bir gün evinin damnda çalyormu. Ba dön-
mü olacak ki kendini yerde bulmu. Bana birikenler

ayrlrken öyle sorular sormular

:

«Hocam, nasl dütün?» .

«Bir yerine bir ey oldu mu?»
«Niye dikkat etmezsin?»

Bu sözlerden siklan Hoca da u karl vermi :

«Ne desem bo. çinizde daha önce damdan düen
varsa, halden bilir.»

KEND KULAINI ISIRIRKEN. .

.

Kadl srasnda Hoca’nn yanna bir davac gelir ve
birinin kulan srdn, bu adamn cezalandrlmasn
ister.

Biraz sonra da daval içeri alnr. Davacnn ileri sür-

düü suçu ileyip ilemedii sorulur. Adam da suçunu
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inkâr ederek, «Kendi kulam kendisi srd, benim bir su-

çum yok.» der.

Hoca bir düünür, iki düünürse de sonuca ulaa-

maz. Durumay öleden sonraya erteler. Dinlenme sra-

snda «Acaba bir insan kendi kulan srabilir mi?» di-

ye düünürken denemek gelir aklna... Urarken de se-

dirden düer ve ba yarlr.

Öleden sonra duruma balaynca davac :

«Nasl olur? nsan hiç kendi kulam srabilir mi?»

diye kar çkar davalnn savunmasna. En sonunda Ho-

ca yargsn açklar:

«nsan kendi kulan srr!... Isrrken ba bile ya-

rlabilir.»
•

m

ERKEK SÖZÜ

Komularndan biri Hoca’ya yan sormu. O da

«Krk yandaym.» cevabn vermi.

Uzun yllar sonra ayn adam tekrar sormu Hoca'dan

kaç yanda olduunu... Hoca bu kez de «Krk yanda-
ym.» diye karlk vermi. Bu cevaba dayanamayan kom-

usu «Hocam, bu nasl i? Yllar önce de sormutum...

Yan o zaman krkt. imdi de krk olur mu?»

Hoca gayet ciddi olarak u karl vermi:

«Ben erkek adamm, sözümden dönmem. Erkek sö-

zü tek olur.»

#
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ESK AYLAR

akacnn biri bir gün Hoca'ya taklr

:

«Hocam eskiyen aylar ne yaparlar?»

Hoca biraz düünür, gülümser ve öyle cevap verir :

«Bunu bilmeyecek ne var? Krpp krpp yldz yapar-
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BLENLER BLMEYENLERE...

Hoca bir gün vaaz vermek için kürsüye çkm. Ca-

midekilere seslenerek :

«Ey cemaat, sizlere ne söyleyeceimi biliyor musu-

nuz?» der.

Camidekiler hep bir azdan öyle cevap verirler:

«Bilmiyoruz!»

Hoca bunun üzerine :

«Madem ki bilmiyorsunuz, öyleyse ben ne söyleyeyim

size.» diye seslenir.

Bir ha-tta sonra Hoca kürsüden ayn soruyu tekrar

sorar. Camidekiler de:

«Biliyoruz!» diye cevaplarlar Hoca’nn sorusunu.

Bunu duyan Hoca, «Madem biliyorsunuz, o zaman

benim tekrar etmeme hiç gerek yok.» der ve kürsüden

inip gider.

Hoca'nn bu söz ve davranlar karsnda cemaat

öyle bir karar alr... Bir daha soracak olursa bir ks-

m «Biliyoruz.» diyecek; bir ksm da «Bilmiyoruz.» diye-

cekmi. Hoca gerçekten bir süre sonra yine, «Bugün si-

ze söyleyeceimi biliyor musunuz?» diye sorar. Cami :

dekilerden bir ksm, «Biliyoruz.» derken bir ksm da

«Bilmiyoruz.» diye cevap verirler. Bu sözlerden sonra Ho-

ca öyle konuur:

«Madem ki içimzde bilenler de var... Öyleyse bilen-

ler bilmeyenlere anlatsn!...»

77



KUYUDAK AY...

Bir yaz gününün gecesinde scaktan bunalr Hoca.
Çkar bahçedeki kuyunun bana gelir. «Bir su içeyim de
serinleyeyim.» diye eilir kuyunun üzerine. Bu srada
gökteki ayn gölgesi kuyudaki suya vurmu, l l par-

lamakta. «Yahu,» demi, «Ay kuyuya dümü, kovay sal-

landraym da çkaraym.» Sallandrm ipi ve ayn lts-

na doru göndermi kovay. Hzla m çekmi nedir, arka-

snn üstüne dümü Hoca... Bir de ban kaldrm ki ay

gökyüzünde. «Oh,» demi Hoca «Srt üstü dütüm ama,

kuyudaki ay da çkardm.»

BZE DE URARSA...

Hoca’nn kars gün boyu gezer, bir türlü evinde otur-

mazm. Bu durumu sezen komu kadnlar dayanamayp

Hoca'ya :

«Sizin hanm ne çok gezer oldu... Bir türlü evde bula-

myoruz. Söyleyin, biraz da evinde otursun.» demiler.

Hoca da gülerek öyle cevap vermi :

«Eer bir gün bize de urarsa kendisine söylerim.»

TOKAT DAVASI...

i

Hoca kendi halinde yolda giderken biri gelip arkasn-

dan güzelce bir tokat indirmi ensesine. Hiç tanmad
bu adamn yakasna yapm Hoca, doruca kadya gö-

türmü.
Kad Hoca’nn ikâyetini, adamn savunmasn din-

lemi. Suçlu olan adam tand olduu için kad Hoca'ya

barma teklif etmi. Hoca kabul etmemi bu teklifi, ada-

mn cezalandrlmasn istemi. Israr karsnda kad, «Bir

îokatn cezas be akçedir, ko al gel de Hoca’ya ver.»

demi. Bunu söylerken de belli etmeden göz etmi ada-

ma.
\

Adam çkp gitmi ve bir daha geri dönmemi. Hoca



anlam kadnn adam kayrdn... Tutmu, kadnn en-
sesine okkal bir tokat indirmi. Ve öyle demi :

«Benim imdi acele bir iim var. Adam gelince be
akçeyi al, senin olsun.»

YOKSULUN MALI

Hoca y bir gün ziyafete davet etmiler. Sofra kurul-S~r 9el

,

m? '- H°Ca SOk,z ediyormu. Hemen

trvemi
VUVar ad,ktan S°nra burnunun ucuna yap-

Sofrada kiler bu ie ap kalmlar ve Hoca'nm yü-küne acaip acap bakmaya balamlar.
Hoca dayanamam ve :

1,
bakyorsunuz? Yoksulun mah gözünün önünde'

gerek!» demi.

@

AZIM YIRTILACAKTI

Bir gun Hoca'y bir toplantya çarrlar. Hoca da gi-
der o turur ba köeye.

Adamlar öyle gereksiz konumaya balarlar ki Ho-
ca da dayanamayp esner durur.

Toplantnn sonunda herkes evine giderken sorar-
lar Hoca'ya :

«Hocam hiç konumadn .azn bile açmadn...»
Hoca bu söze u karl verir:

«Nasl açmadm az:m? Esnerken öyle açtm ki ner-
deyse azm yrtlacakt.»

— 80 —

BRAZ DA KATRAN...

Köylünün birinin keçisi uyuz olur. Kime sordu, kime
ba vurduysa katran sürmesini tavsiye ederler. Fakat adam
bunlarn tavsiyelerine kulak asmadan Hoca'ya gider,

«Hocam, senin nefesinin her derde derman olduunu söy-

lüyorlar. Bu hayvana da bir okusana...» der.

Hoca da adamn gönlünü alp srtn svazlayarak u
cevab verir:

«Pekâlâ, okumasna okurum... Ama sen benim nefe-

sime biraz katran eklemeyi de unutma sakn!»

TLKNN BAINA GELENLER

Hoca ramazan aynda vaaz vermek için hangi köye

gittiyse geri çevrilmi. Hoca'mn yüzüne bile bakmama
kimse.

Aç susuz, yorgun argn dolarken bir baka köye

daha uram Hoca. Bakm ki köy meydannda büyük

bir kalabalk var. Köylüler Hoca’y görünce, «Aman Hoca

efendi bir derdimiz var, unu hallediver.» demiler.

Kalabaln orta yerine gelen Hoca köylülerin bir til-

kiyi balam olduklarn görür. Meer bu tilki köylülerin

balarna zarar verir, kümes hayvanlarm boazlarm.
Ö gün bir rastlant sonucu yakalamlar, ama nasl ceza-

landracaklarn bir türlü kararlatramyorlarm. Hoca’-

dan istedikleri de cezalandrma iinde kendilerine yar-

dmc olmasym...
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Hoca tilkiyi alm, bana kavuunu, srtna cübbesini

geçirerek salvermi. Köylüler arp, «Hoca efendi bu

nasl ceza?» diye sorduklarnda u karl vermi

:

«Bu tilki, bu kyafetle her gittii yerden kovulur. Bir

lokma yiyecek bile bulamaz, açlktan ölür.»

BR DE BENDEN SORUN

Hoca’nn kars ölür. mam cenaze kapdan çkar-

ken, «Merhumeyi nasl bilirsiniz?» diye sorar. Kap önün-

de birikmi olan komular hep bir azdan, «yi biliriz, iyi

biliriz!» diye barrlar.

Bu srada Hoca, imamn yanna yaklap kulana
usulca unlar söyler

:

«Karmn iyi olup olmadn komular nereden bilir?

Niçin benden sormuyorsun? Hele bir de benden sor ki ce-

vabn vereyim...»

# '

BILDIRCINLAR GDNCE

Hoca bir gün birkaç bldrcn yakalam. Güzelce te-

mizleyip; yan .tuzunu, biberini de kattktan sonra ten-

cereye koyup atein üzerine oturtmu. Sonra da yakn
arkadalarna gidip bldrcn yemee davet etmi.

Bu hazrl uzaktan izleyen akac bir tand Hoca
evden çkar çkmaz içeri girip tenceredeki bldrcnlar alp
yerine canllarn koymu.

Eve dönen Hoca, tencerenin kapan açnca uçup
gitmi bldrcnlar. Bir süre, sakaln kartrp düünmeye
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koyulmu Hoca. Durumu kavram ve hemen ellerini aça-

rak öyle demi

:

«Tanrm, farzedelim ki bldrcnlara yeniden hayat

verdin, onlar kurtardn... Peki benim yam, tuzum, bi-

berim, ateim ne olacak?»

T#.'w •

..

AKLIN VARSA...

Hoca ara sra korulua gider çal toplar getirirmi.

Prnal çallar daha çabuk tututuu için kars bunlardan

bakasn istemezmi.

Hoca eeini alm ve karsnn istedii çal - çrpy

toplamaya gitmi. Yeteri kadar topladktan sonra eee
yükleyip evinin yolunu tutmu:

Yolda giderken karsmn sözlerini anmsayan Hoca

bu çallarn gerçekten iyi tutuup tutumadn anlamak

için demetlerden birinin ucuna biraz ate göstermi. Çal-

lar birden yanmaya balaynca eek can acsyla dört,

nala komaya balam. Bunu gören Hoca eein ardn-

dan, «Akln varsa,» diye barm, «doru göle gider, ken-

dini suya atarsn...»

•

D M, EREKEK M?

Hoca'ya biri öyle bir soru sormu :

«Nuh Peygamberin gemisine zeytin getiren güvercin

dii miydi, yoksa erkek miydi?»

Hoca'nn karl u olmu

;

«Mutlaka erkekti ...Çünkü dii olsayd, çenesini uzun

süre kapal tutamaz, böylece de zeytini getiremezdi.»
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BANA MI, EEE M?

Komularndan birinin bir ii çkar, Hoca'ya rj-3: ir

eeini bir günlüüne istemeye. Hoca,, «Eek burda deil,
deirmene buday gönderdim.» der. Komu tam geri dö-
nüp gidecekken ahrdan anrmaya balar eek. Adam gü-
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cenir, «Hani evde deildi eek? Bak sesi geliyor ahr-

dan.» der. Hoca öyle bir sakaln svazlayarak u ce-

vab verir: «u ak sakalmla bana inanmyorsun da, tu-

tup bir eein sözürte inanyorsun ha! Ayrp dorusu.»

•

GÖRECE GELM...

Bir yaz günü Hoca evinin penceresinden etraf seyre-

der, yoldan gelip geçenleri izlermi... Yoldan bir araba-

nn geçtiini, Sivrihisar’a doru gittiini görmü. Hemen
yola inmi v© don gömlek atlam arabaya.

Sivrihisar’a gelince, çok sevdikleri için etrafna top-

lanrlar Hoca’nn. Ama onu böyle yar çplak görünce, «Ho-

ca, niçin böyle geldin?» diye sormaktan kendilerini ala-

mazlar.

Hoca hemen öyle seslenir Sivrihisarllara

:

«Sîzleri o kadar göreceim geldi ki, arabay görür

görmez giyinmeye zaman bulamadm ve doru buraya gel-

dim.»

ÖLÜMDEN SONRASI ÇN
Hocamz çoluk çocuuna öyle bir vasiyette bulunur:

«Ben öldüüm zaman, yeni bir mezar kazdrmayn,

©ski bir mezara koyun.»

Bunun sebebini sorduklar zaman da u karl verir:

«Neden olacak, sorgu melekleri geldiinde 'Benim

sorgum tamam... Görüyorsunuz ki fiezarm bile eskidi.'

diyebîleyim.»
!; 1
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NE UYKUSUZ» NE SUSUZ!

Hopa'nn, bir köye yolu düer. Kime gitsin? Varp ima-

mn kapsn çalar. Adam Hççg'y içeri alr. Az sonra da';
,

«Uykusuz musun, susuz musun?» diye sorar. Ve bir türlü

yemekten, yiyecekten söz açmaz.

Bunun üzerine Hoca u' karl verir bu cimri ada

ma: .

«Buraya gelmeden önce, bir pnar banda rahat bir

uyku uyumutum.»' ;

KEND BULUU.

Be alt yülafihda bir olu varm Hocö'nin. Hoca

yanna alp-çar *• pazar gezdirirmi çocuu. Bir gün Ho-

ca 'rin dostlarndan biri bir patlcan göstererek, «Bü ’We- :

dir?» diye sormu; Gocuk da- hemen, «Gözü açlmadk s-

irck yavrusu...»' ceyabm vermi. • : >
; ,

•

Bu konumalar dinleyen Hoca gösünü* kabartarak

unlar söylemi :

«Valahi dostlar, ben söylemedim. Olan aklldr;

kendi buluu...» 1

•
,

«EYÜP»TEN, «P«E...
'

..
. Hoca bir gün vaaz verirken camîde,ki!ere akq olsun

diye öyle seslenir: .
'

’.U «Size bir öüdüm var..,
,
Olunuz

j

olursa adn sakn

«Eyüp» koymayn .Sonra herkesin dilinde çokça söylene

söylene «jp» olur.»

Hoca pazara gidiyormu, mahallenin çocuklar ba-

na üümüler. Hep bir azdan, «Hopa, bana bir düdük

al.» demeye balamlar. Hoca gönülleri ho . ol.sym diye

hepsine de «Olur, olur...» demi. çlerinden biri de çkar-

m Hoca’ya para vermi, «Bununla bgna bir düdük al...»

diye. Hoca, ona da «Olur, alrm.,,» diye karlk vermi.

Akam üstü pazardan dönerken çocuklar tekrar ba-



na üümüler Hoca’nm. Hoca önce, para veren çocu-a koynundan bir düdük çkarp vermi. Öteki çocuklar
tep bir azdan «Hani bizimki, hani bizimki?» diye sorun-
ca Hoca onlara u cevab vermi: «Paray veren, düdüü
çalar.»

SZ OMU BUZAIYKEN GÖRMELYDNZ

Hoca'y bir gün cirit oynamaya çarrlar. Bu daveti
kabul eden Hocd, bir öküzün srtna binerek oyun alan-
na gelir. Onu bu durumda gören herkes kahkahay basar
ve u soruyu sorarlar:

«Hocam, hiç cirit oynamaya öküzle gelinir mi?»
Hoca ba ile evetleyerek öyle cevap verir:

«Ah siz bunu buzayken görmeliydiniz .Öyle koar-
d ki, ardndan at bile yetiemezdi.»

BUNUN SES YARIN ÇIKAR

Hocö bir gece çömeziyle evine giderken bir dük-
kânn önünde iki hrsz görürler. Adamlar ellerinde bir tör-
pü dükkânn kilidini kesmeye uramaktadrlar. Hoca ile

çömezi arasnda u konuma geçer:
«Hocam, bunlar ne yapyorlar?»
«Kemence çalyorlar.»

«Peki, niye seti ykmyor?»
«Bunun sesi yarn çkar evlât!» -

,

— 88 —

BAKALIM NEREYE KADAR GDECEK?

Hoca bir gün minarede ezan okuduktan sonra aa
nmi ve komaya balam. Hem koar hem de çok yük-
sek sesle ezan okumaya devam edermi...

Görenler, «Hoca, niçin hem ezan okuyor hem d® ko-
uyorsun?» diye sormular.

Hoca'mn karl u olmu :

«Bakalm, sesim nereye kadar gidecek diye, dinleme-
ye kouyorum.»

BR DRHEM BAL ÇN...

Adamn biri Hoca’ya keçiboynuzu ikram etmi. Hoca,
«Sadasn!» diyerek kabul etmemi bu ikram. Adam ne-
denini sorunca da u sözü söylemi

:

«Bir dirhem bal için bir çeki odun çineyemem doru-
su.»

MERDVENSZ ÇIKMAK VAR MIYDI?

Hoca ile mahallenin çocuklar anlarlar. Çocuklar
Hoca'ya yarmar akçe verecekler. Hoca da onlar yüksek-
çe bir aaca çkaracaktr. Hepsi paralar sayarlar Hoca'-
nn avucuna.

Paralar toplayan Hoca bir merdiven getirmelerini

söyler. Çocuklar, «Konumamzda merdiven yoktu!» diye
söylenince u karl verir :

«Konumamzda merdivensiz çkmak var myd?»



ALGAMI OYMULAR,
ÇME HAVUÇ KOYMULAR..

Bir gün adamn biri avcma bir yumurta saklayarak
Hoca’ya öyle bir sörü sorar

:

«u avcumdakini bilirsen sana bir kayganalk veri-

rim.» '

;

'

"V:
v

Hoca ii akaya getirmek için, «Hele biraz eklini
tarif et bakalm?» der. Adam da, «D beyaz, çi sardir.»

diye ipucu verir.

Bunun üzerine Hoca, «Anladm.» der; «algam oy-

mular, içine havuç koymular.»

'©

KÖR DÖÜÜ

Hoca bir gün akacl üzerindeyken
; bîr yerde otu*

tan gözleri çjörrnez kimselerin karsna geçer ve keseyle
paray sallayarak akrdatr. Körlere de «Aln u paralar
da bol bol paylan.» der. Sonra da bir köeye çekilip olan-
lar seyretmeye balar.

Körler derhal arplarnda, «Sana verdi, bana .verdi,
yok bana verdi, hakkm isterim...» diye tartrken birbir-
lerine girerler. Sopalaryla, balarlar kavga etmeye.
Uzaktan bunlar seyreden Hoca öyle konuur:

«te kör.döüü buna derler.» •

BZM- EVE; - ;,v.

.

V?-';;.,

•Bir gün komusu ölür Hocah’n. Hoca da kalkar gider
ölü evine. Gider ki yaknlar, ei dostu alamaktadr:
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«Ah, bizi braktn gidiyorsun... Hem de odsuz ocak-

sz karanlk bir yere...»

Bu sözleri iyice dinleyen Hoca evine döner .Üzüntülü

ve tasaldr. öyle seslenir karsna :

«Hanm, hanm! Söylenenlere baklrsa komu rahmet-

li bizim eve gelecee benzer.»

•%

NANMIYORSANIZ ÖLÇÜN

Bir gün komular öyle bir soru sorarlar Hoca’ya :

«Sen bilgili adamsn. Söyle bakalm bu dünyann tam

orta yeri neresidir?»
. .. ..

Hoca ne desin böylesi soruya :

«Benim durduum yer.» diye karlk verir.

Adamlar gülüerek, «Aman Hoca bu ne biçim söz?..»

derler.

Hiç istifini bozmayan Hoca öyle balar ii

:

. «nanmyorsanz gidin ölçün.»

SZ YANIBAINIZDAKN...

Hoca bir köye gitmi ramazann birinde. Bütün görev-

lerini yapar, vaazlarda camiye gelnl,eri türlü konularda

konumalar yaparak aydnlatrm. Ama köylüler Hoca ile

ilgilenmezler, ne yiyip içtiini, bir ihtiyac olup olmadn
sormazlarm.. .,

...

Bir gün yine bir konumasnda sa peygarnberden ve

onun gökyüzünün dokuzuncu katnda bulunduundan söz.

etmi. Cemaat, dalrken biri, yanma yaklam Hoca’nn.

«Hocam,» demi; «sormak ayp olmasn gma, bu sa pey-

gamber dokuzuncu kat gökte ne yer ne içer?».



u cevab yaptrm Hoca:
«Behey adam! Siz yambamzdöki Hoca’nn ne yiyip

içtiini merak etmezsiniz de, tutar dokuzuncu kat gökteki
sa'y düünürsünüz. Siz önce beni düünün onun ii ko-
lay.»

ÇEKRDEKLER DE...

Hoca hurma yerken çekirdeklerini çkarntiyormu.
Kars

:

«Efendi hurmay çekirdeklerini çkarmadan, öyîe mi
yiyorsun?» diye sorar.

Hoca u karl verir karsna:
«Elbette! Aldm zaman hurmac çekirdeklerimde

tartt ya!».

® !

YAMURDAN KAÇMIYORMU...

Bir gün, bardaktan boanrcasna yamur yaarken.
Hoca da evinin penceresi önünde oturarak soka seyre-
öiyormu. Bir ara tandklarndan birini, cübbesinin ©tek-
erini toplam koa koa evine giderken görmü ve pen-
cereyi açarak öyle seslenmi:

«nan ki bu yaptn çok ayptr... Senin gibi akl ba-
nda olgun bir adam hiç tanrnn rahmetinden kaçar m?»

Hiç sesini çkarmaz adam. Ama içinden de Hoca'nn
sözüne hak verir ve yava yava yürümeye balar. Ama
bu kez de tepeden trnaa srlsklam olarak evine gelir.

Hoca’nn oyununa geldiini anlar.

Raslant bu ya, baka bir gün de Hoca, yolda ya-
mura tutulmu, hem de bir süre önce yamur altnda s-
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Sanmasna sebep olduu tandnn evi önünde... Adam
da pencereden bakarm... Görünce Hoca'y «Tamam,»

demi içinden «ettiini etmenin tam sras.» Açm pen-

cereyi ve öyle seslenmi Hoca’ya:

'.«Hocam, Hocam; Tanrnn rahmetinden niçin kaçyor-

sun? Ayp deil mi senin gibi birine?»

Hiç oral olmam bizim Hoca, sürdürmü kousunu

.

Bir yandan da kafasn çevirerek u karl vermi:

«Hay anlaysz adam, hay! Ben rahmetten kaçmyo-

rum. Yere düen rahmeti çinememek için kouyorum.»
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KÜÇÜK SÖZLÜK

Akçe : Eskiden kullanlan gümü para birimi^ " bUSÜn

Arm^: Eskiden kullanlan 68 cm. life uzunluk ölçüsü.

Buzaî
aZ

w
rekSZ Ve b0 y^e konuan geveze kimse.

g ' ^enuz sütten kesilmemi sr yavrusu.
emaat ; Br yere ' toplanm olan insanlar. Genellikle cami-de toplananlar için kullanlr.

,

21lar

C
bûl™^Tl?

mT° ‘‘',lan Ve lçtade «“ Onularda ya-ar bulunan defter. Genellikle sahibinin meslek ve merak deilgili yazlan ihtiva eder.
r

' ®
Çaylak Yrtc kulardan biri

2» «* — *“• *****
,

Çömez : Eskiden medrese hocalarnn ve tannm bilgin’e-

Z ^etmeIeriyîe ilgilendik-
(

Çömlek r Piirilmi çamurdan yaplma kab.

. v.
e

!"V1 ! Tarikatlardan birine mensup kimse anlamna sel-gibi; a.çak gönüllü, ho görülü kimse anlamna da gelhf

ölçüsü.

1- 6m : 3 lden kullamlan ve aa yukar 3 gr. lk arlk

S” ' dn
f
de

’ yaplmas zorunlu olan Tanr buyruu

.

Ham s Mahkemelerden verilen karar belgesi.

pan kimse.

^ mahkem6erde bugünkü yargçlarn görevini ya-
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Kaftan : Eskiden kullanlan
;
beli dar, ipekli, uzun Ve hafif

üstlük...

Kavuk : Erkeklerin kullandklar eski bir balk.
Kaygana : Yumurta ve undan yaplan bir tür yemek. eker

ya da bal. katlarak tatls da yaplr.

Lâtife : Güldürmek için söylene?! söz; aka .. .

Mzrap : Telli çalglarda tellerden ses çkarmak için kulla-

nlan araç.

Muzip : Bakalaryla elenen, akac, taklgan kimse.

Prnal çahs : Çabuk yanan, mee çals.

Semer : At, eek gibi hayvanlarn srtna vurulan srtlk.

Sivrihisar : Bugün Eskiehir iline bal ilçe - Nasreddin Ko-

ca’nm bural olduu söylenir.

Sünnet slâm dininde Peygamberm çeitli konularda gös-

terdii davran ya da söyledii sözler...

algam : Turpgillerden, kökü tatl bir bitki.

erefe : Minarenin azan okunan yeri.

Telkin : Islâm dininde ölü gömülürken yaplan dua töreni.

Tellal : Her hangi bir eyi halka duyurmak için yüksek sesle

baran kimse.

Temcit s Sabaha kar minareden okunan dua.

Vaaz : Camilerde yaplan, dinî konuda aydnlatc konuma..

Yar : Su andrmasyla olumu uçurum-

Yular : Hayvanlarn boynuna taklan ip.

Zerdali : Etli, tatl, san ya da açk turuncu renkte; tek ve

ac. çekirdekli meyve; bu meyvenin aac.
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